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Tartalomjegyzék – 2017/I.
Kedves Olvasóink!

Ö 
tödik évfolyamába lépő 

magazinunkban a rendezvé-
nyes és társszakmák sok ér-
dekes fejleményéről tudunk 
beszámolni: az év végén meg-
választott régi-új MaReSz el-
nökség tevékenységéről, a 
népszerű Event Hubok so-
rozatáról, illetve más szak-
mai szövetségek eseményei-
ről. De különösen a nagy szakma, a turizmus év eleji ünnepéről, 
az immár 25. jubileumi Turizmus Gáláról. Ezen 16-an vehették 
át az év embere díjat, amelyet minden társszakma vezető szer-
vei, közgyűlései, elnökségei alapos szűrések és viták után ítéltek 
oda. „Majdnem mindenki” ott volt az ezerfős gálán, ahol – nem 
kis meglepetésre – bejelentette távozását a turizmus kormány-
biztosa, aki egy éve még nagy tervekkel látott neki a szakma 
újrastruktúrálásához, s erről magazinunknak is nyilatkozott. 
Sokan találgattak a mindenki számára váratlan döntésről, hi-
szen nagy hévvel látott neki a – ki tudja, milyen okokból – szét-
vert állami turisztikai vállalat újragondolásához, illetve újjáépí-
téséhez. Hazánkat felkereső új turisták idecsábítása érdekében 
bejárta a fél világot, főleg az államilag meghirdetett keleti nyitás 
szellemében, de még nem igazán jelentkezett ennek eredménye. 
Lehet, hogy vissza kéne fordulni a hagyományos nyugat-euró-
pai és tengerentúli piacokhoz, amelyek stabil biztosítékai nem-
zetközi turizmusunk fejlődésének? Esetleg érdemes lenne végre 
nemcsak jelszavakban megkérdezni a szakma valódi képviselőit, 
hogy ők hogyan látják a fejlődés útjait, hogy milyen érdemi lé-
pésekkel lehetne valóban fellendíteni a turizmust és a hozzá szo-
rosan kötődő társszakmákat! E valódi párbeszédet már nagyon 
hosszú évek óta hiányoljuk!
Figyelmükbe ajánlom portré sorozatunk újabb írását, amelyben 
a szakmai és közéleti területen kiemelkedő Gerendai Károlyt 
mutatjuk be, aki rock együttesek turnéinak egykori szervezőjé-
ből lett 2015-ben a turizmus legbefolyásosabb személye, illetve a 
9. legbefolyásosabb üzletember. Két Michelin csillagos étterme 
épp most kapta meg újra e rangos elismerést, s a Costes a napok-
ban harmadszor lett az év legjobb étterme, a Downtown pedig az 
5. S most részben visszavonul a világhírű Sziget irányításából, de 
egyúttal egy új nagyszabású projektbe is belekezdett...
Ugyancsak bemutatjuk a Virtuózok komolyzenei tehetségkuta-
tó rendezvény igazgatóját Csúcs Krisztinát, aki szeretné ezt az 
egyedülálló brandet minél több helyre eljuttatni. 

Jó olvasást kívánok egy finom kávé  
vagy egy pohár jó bor társaságában!
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főszerkesztő
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Portré

A mai fiatalok többsége még húszas éveiben, néha később sem 
kíván kiszakadni a családi kényelemből, de ő korán az ön-

álló életet választotta. A gimi mellett már 16 évesen rock klubot 
szervezett a Gödöllői Művelődési Házban, s inkább elköltözött, 
mert polgári származású szülei „komolyabb” foglalkozást szán-
tak neki. Hogy megéljen, először plakátragasztó volt, s együtte-
sek turnéit szervezte, majd kiadóknál volt szervező, terjesztő, sőt 
21évesen már vezető. 1993-ben azután Müller Péter Sziámival és 
társaival létrehozta a Diákszigetet, ami a legnagyobb hazai tu-

risztikai projektté nőtte ki magát. Az első év 200 koncertjéből 
és 43 ezer látogatójából negyed század elteltével, 2016-ra 100 or-
szágból érkezett majdnem félmillió érdeklődő és 60 ország fel-
lépőinek 1500 programja lett, s szinte minden nap kitehették a 
„megtelt” táblát. 
Gerendai szerelmei között a fesztiválok mellett előkelő helyen 
szerepel a gasztronómia is. 29 évesen a Liszt Ferenc tér fejlesz-
tésére létrehozta a Pesti Broadway Egyesületet, s két évre rá ott 
meg is nyitotta a Buena Vista Éttermét, amelyet 2006-ig igaz-
gatott. 2008-ban vágott bele társaival a legnagyobb gasztronó-
miai sikert hozó Costes Étterem kialakításába. Két év elteltével 
Magyarországon először, a régióban másodikként megszerez-
te a már nemzetközi hírt is jelentő Michelin csillagot. Ezt az-
óta minden évben sikerül is megőriznie, s nem véletlenül lett a 
világ 25., s Európa 14. legjobb étterme. Majd 2015 nyarán elin-
dították a Costes Downtownt, amely a következő évben máris 
megkapta Magyarország 5. Michelin csillagát. A Dining Guide 
minapi országos versenyén a Costes már harmadszor győzött, a 
Downtown pedig az 5. lett.

A Sziget sikere után a Lupa-beach 
megálmodója:

Gerendai Károly

16 évesen elköltözött otthonról és a saját lábá-
ra állt, mert „rendezvényszervező” akart lenni. 
Soha nem szerzett diplomát, de számos felső-
oktatási intézményben tart előadást. 2015-ben 
a  turizmus  legbefolyásosabb  személyévé  vá-
lasztják, a Világgazdaság szakértői pedig a 
9. legbefolyásosabb üzletembernek.

A Sziget Kft.-hez tartozó Sziget, VOLT Fesztivál 
és Balaton Sound tavalyi létszám- és üzleti 
rekordjai után meglepetésre közölte, hama-
rosan háttérbe vonul, s az év elején valóban 
bejelentették: eladták a cég 70 százalékát 
egy amerikai befektetőnek.
Persze  nem  megy  nyugdíjba,  hiszen  még 
nincs 47 éves, s újabb álom megvalósításá-
ba kezdett: a budakalászi Lupa bányatóból 
alakít ki üdülő és szórakozó-centrumot.

A Sziget, a VOLT, a Sound és a B.My Lake

Az úgynevezett Diákszigetet az első évben „Kell egy hét együttlét” 
szlogennel hirdették meg, majd a következő évben a félig önironikus 
nevű „Eurowoodstockon” már ott volt a 25 évvel azelőtti legendás 
amerikai fesztivál résztvevői közül a Ten Years After és a Jethro Tull 
is. És nem volt megállás, már a 2. évben 143 ezren keresték fel, az 
ezredfordulón pedig túllépték a 300 ezret. Az óbudai fesztivál egyre 
népszerűbb lett külföldön is. Nem volt véletlen, hogy a Sziget 2015-
ben másodszor is megnyerte a „legjobb európai nagy fesztivál” ka-
tegóriáját, s ilyen duplázásra még nem volt példa. A Szigettel egyko-
rú soproni VOLT Fesztivál mellett 2006-ban beindították a zamárdi 
Balaton Soundot is, amely 2012-ben a legjobb európai közepes fesz-
tivál lett, egy év múlva pedig az elektronikus zenére specializálódott 
B. My Lake kapta meg a legjobb új fesztivál díját. Tavaly minden 
szempontból rekordokat döntöttek: a Szigeten 496 ezer látogató volt, 
méghozzá 102 országból, s a gyorsan elfogyott hetijegyek 85 száza-
lékát külföldön vették meg elővételben. Sok országból különvonato-
kon érkeznek a hátizsákos résztvevők, akik pár év múlva már, mint 

üzletemberek vagy családos turistaként térnek vissza 
Magyarországra. Sopronban 148 ezer, a Soundon 157 

ezer, s a Zamárdiba költözött B.My Lake-en 115 ezer látogatót re-
gisztráltak. Nem volt véletlen tehát, hogy Gerendai szerint igencsak 
sikeres évet zártak, s így még jobban felment a cég ázsiója. Várha-
tó volt, mégis meglepetésként jött a bejelentés idén januárban, hogy 
a Sziget portfólió 70 százalékát megvette a brit Edition Capital, il-
letve rajta keresztül az amerikai Providence Equity Partners ame-
rikai globális befektetői alap. Az ár persze üzleti titok, de pénzügyi 
szakértők a Sziget értékét legalább 12 milliárd forintra becsülték... A 
befektetők célja egy globális fesztiválportfólió kialakítása, s ez a lé-
pés nyilván jelentősen befolyásolja az egész európai fesztiválpiacot. 
A 30 százalékot birtokló négyfős magyar menedzsmentnek, köztük 
Gerendainak, fontos feladata lesz a profi nemzetközi nyitásban. Az 
eddigi külföldi próbálkozások: az ausztriai Fridge Fesztivál, az erdé-
lyi Félsziget vagy a törökországi Rock & Coke a látogatók számára 
ugyan sikert hoztak, de pénzügyileg már kevésbé... A nemzetközi 
pénzügyi és menedzseri háttér viszont most már sokkal jobb kilátá-
sokkal kecsegtet.
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Portré

n Közben közreműködött a 2000-ben az egykori Kinizsi Mozi 
helyén létrehozott Kultiplex művelődési ház megszületésében és 
sikeres működésében, amely 2008-as lebontásáig a Tilos Rádió 
helyszíne, illetve az alternatív városi kultúra egyik fellegvára volt.
n Gerendai 2012-től társtulajdonosa az ország, s talán Európa 
legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyének, a Budapest Parknak, 
amely április végétől októberig 11 ezer négyzetméternyi kultu-
rált területen várja a minőségi szórakozásra váró fiatalokat, s 
egyszerre akár 12 ezer érdeklődőnek biztosítja a legkedveltebb 
hazai és külföldi zenekarok programját. 
n A Sziget Eye óriáskerekének nagy sikere után 2013 óta minden 
tavasszal felállítja Európa egyik legmagasabb óriáskerekét az Er-
zsébet téren, s az idei évtől már egész évben működik a Budapest 
Eye. 41 kabinja egyszerre 332 embernek biztosít páratlan látványt 
10 percre. 65 méter magasból lehet letekinteni a városra, mint a 
Bécs jelképének számító 120 éves óriáskerékről a Práterban. A 
felnőttek továbbra is 2400, a gyerekek 1500 Ft-ot fizetnek.

n Sokoldalú közéleti tevékenységére jellemző, hogy 2006-ban 
létrehozta a Szeretem Magyarországot Klubot, amely az ország 
több mint száz kiemelkedő üzletemberét, tudósát, művészét és 
más közéleti személyiségét fogja össze. A civil mozgalom dek-
larált célja volt, hogy fellépjen a politikai elit és a társadalom 
hazugságaival szemben, hogy sikerüljön nyíltan szembenézni 
az ország problémáival. A SzMK alapító nyilatkozata szerint „a 
társadalom jelentős része elfordult a politikából, kiábrándult a 
politikusokból. Alig esik szó azokról a valóságos problémákról, 
amelyek népszerűtlen, rövid távon áldozatokat követelő dönté-
seket kívánnak.” A havi klubestekre meghívják a kormányzat és 
az ellenzék képviselőit, az új civil mozgalmak vezetőit, gazdasági 
közéleti személyiségeket. 
n Gerendai alapító elnökségi tagja a 2009 óta működő Média-
uniónak, amely évente egy-egy fontos társadalmi cél érdekében 
folytat nagyszabású országos kampányt, tavaly például a kör-
nyezetvédelem volt a fő téma. Az idén pedig arra mozgósítanak, 
hogy minél többen menjenek el egészségügyi szűrésekre. A Mé-
diaunió kampányaihoz, évről évre több mint 250 országos vagy 
helyi médium ajánl fel összesen közel egymilliárd forint értékű 
felületet e célokra.
n Számos kitüntetést kapott, köztük 2010-ben a köztársasági 
érdemrend tisztikeresztjét.
n Hangsúlyozta, nagy feladat az augusztusi jubileumi, 25. Szi-
get Fesztivál előkészítése, de ugyanilyen fontosnak tartja a staféta 
átadását. Évek óta gondosan igyekezett kinevelni utódját, s már 
6 éve azért hívta a céghez Kádár Tamást, hogy fokozatosan ve-
gye át az operatív irányítást. Másrészt a menedzsment fiatal tagjai 
ugyanúgy profi módon irányítják majd a cég szélesebb perspektí-
vájú tevékenységét. A napi operatív munkából történő visszavo-
nulás ugyanakkor nem jelent „nyugdíjas éveket”. Sőt egyéb köz-
életi tevékenységei mellett egy új projektbe is belekezdett.  
n 10+10 évre vételi op-
cióval kibérelte az Óbu-
da északi határánál lévő 
budakalászi kristálytisz-
ta vizű nagy Lupa bánya-
tavat. Itt a kavicsbányá-
szat mellett nyaranként 
illegális nudista és gatyás 
strandolás zajlott, de so-
kan pecáztak is a partján. 
A tavaly nyári mini próba-
üzem után a tervek szerint 
a Lupa Beachen kijelölt, ellenőrzött strandok, vízi kalandpark, 
elektromos wakeboard pálya, búvár iskola, szörfölés, vitorlázás, 
kajak-kenu pályák és persze éttermek esetleg további ingatlan 
beruházások is lesznek. 
Az ország legismertebb programszervezője elmondta, döntésé-
ben az is szerepet játszott, hogy az új projektek mellett szeretne 
jóval több programot szervezni családjával is, hiszen sokoldalú 
tevékenysége miatt felnőtt fiára és a két kisebb lányra sajnos na-
gyon kevés ideje jutott. Nap mint nap előfordult, hogy Eszter és 
Dorka még vagy már aludt, amikor ő reggel munkába ment vagy 
este hazaért. S egyszer talán „félig látogatóként” sétálhat velük 
végig a Szigeten…

Szentirmay László

A Costes és a Downtown
A Costes 2008-ban nyílt meg a számos étteremmel rendelkező 
Ráday utcában. Konyháját a nyitástól a portugál sztárséf, Migu-
el Rocha Vieira vezeti, illetve ma már csak felügyeli, mert 2015 
végén a konyha vezetését Palágyi Eszter, Miguel korábbi helyet-
tese vette át. Vieira mestere a molekuláris gasztronómia egyik fő 
képviselője, Ferran Adriá volt. A 36 férőhelyes étterem filozófiája 
szerint a modern nemzetközi konyhát ötvözik a magyar kony-
haművészettel. A csúcsgasztronómiát képviselő éttermekhez 
hasonlóan nem a mennyiségre, hanem az alapanyagokra, a tech-
nológiára és a tálalásra helyezik a hangsúlyt. Az alapanyagokat 
az utóbbi években egyre inkább hazai termelőktől szerzik be. Az 
étlapon szerepel például tarisznyarák saláta savanyított retekkel, 
wasabi joghurttal, zöldalma zselével; örvös galamb kétféle tála-
lásban: a melle zsályában és pancettával, pastilla konfitált comb-
bal töltve, krémes kelkáposztával salmis mártással; vaddisznó 
csicsókával erdei gombákkal és vörösáfonyával stb. Egy fogás 
5-15 ezer forintba kerül, egy négyfogásos degusztációs menü 
borpárosítással 40-, egy hétfogásos 60 ezerbe. Ugyancsak Vieira 
séf felügyeletével és a szintén portugál Tiago Sabarigo vezetésé-
vel működik a Lánchíd közelében alig két éve megnyílt Prestige 
Hotel földszintjén a Costes Downtown, amely bisztrósabb kör-
nyezetben, oldottabb hangulatban, szolidabb árakkal és több 
ülőhellyel várja a vendégeket. Itt már látványkonyhában készül-
nek az ételköltemények, sőt az igazi gasztro-fanatikusok betér-
hetnek a konyhába, s akár a séfasztalnál is helyet foglalhatnak. 
A Costes Downtown már alig több mint fél évvel a nyitás után 
kiérdemelte a Michelin csillagot.
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A turisztikai és társszakmák hagyományos évad-
nyitó  ünnepén  mintegy  ezer  szakember  gyűlt 
össze, hogy köszöntsék az egyes ágazatok kitün-
tetettjeit és meghallgassák a szakmával kapcso-
latos legfontosabb információkat.

A 
hogy mondani szokták: „ott volt mindenki, aki számít” a 

szakmában – sőt még turizmusára sokat adó négy ország: Hor-
vátország, Szlovénia, Spanyolország és Tunézia nagykövete is, 
továbbá Somogyi Zoltán, az UNWTO főtitkár-helyettese és Uj-
helyi István EU parlamenti képviselő, aki az Európai Parlament 
turizmusért felelős bizottságának alelnöke. Bár a szakma kép-
viselői már évek óta próbálják megszokni, hogy a kormányzat 
nem tekinti őket partnernek, mégis meglepetést okozott, hogy 
csak Bienerth Gusztáv kormánybiztossal, illetve a nemrég felál-
lított Magyar Turisztikai Ügynökség helyettes vezetőjével, Gajda 
Tibor vezérigazgató-helyettessel képviseltette magát, aki a prog-
ram közepén jelent meg. A tárcát irányító Seszták Miklós mi-
niszter - bár sokáig szó volt róla - ott sem volt, és még egy ál-
lamtitkárt sem küldött el maga helyett. Bienerth Gusztáv nyitó 
beszédében a szokásos győzelmi jelentés dominált, mint hangoz-
tatta, a magyar turizmus évek óta dinamikus növekedést mu-
tat, s 2017 is kiváló éve lesz a szakmának. Hangsúlyozta, hogy 
az uniós pénzek beáramlása jelentős fejlődést alapozhat meg, 
csökkent az áfa az éttermekben, és a kormány sorozatos dönté-
seinek köszönhetően a minőség felé fordult a hazai idegenforga-

lom. Ezután váratlanul bejelentette, hogy felmentették pozíció-
jából, hiszen elvégezte feladatát, a turizmus állami irányításának 
átalakítása lezárult, így megszűnik a kormánybiztosi intézmény 
is. Hozzátette, hogy munkáját most átveheti a Turisztikai Ügy-
nökség.
A résztvevők megtekintették az AccorHotels, a Mellow Mood 
Hotels, a Julius Meinl és Győr bemutatkozását, s ez utóbbi része 
volt a Győri Balett Ravel Bolerójának előadása is. A nyári győri 
Európai Ifjúsági Olimpiáról Borkai Zsolt polgármester, a MOB 
elnöke tartott prezentációt, s bemutatta az esemény kabalaka-
kasát, Hugót is.
A hagyományoknak megfelelően 2000 óta február 1-jén adják át 
a turisztikai szakmai szervezetek is díjaikat, ezúttal 16-an vehet-
ték át az elismerő oklevelet a Budapesti Kongresszusi Központ 
színpadán. A házigazda Turizmus Kft. egy erre az alkalomra ké-
szített kvízzel szórakoztatta a szakma ezer képviselőjét.
A népszerű humorista, Litkai Gergely tette föl a vidáman ko-
moly, illetve komolyan vidám kérdéseket, amelyre a közönség a 
legkorszerűbb elektronikus szavazógéppel voksolhatott. 
Az évadnyitó nagyszabású fogadással folytatódott: a házigazda 
AccorHotels ételei mellett spanyol, tunéziai és nagyváradi íze-
ket, a Hungaricum Fesztivál jóvoltából pedig hamisítatlan ma-
gyar ételkülönlegességeket kóstolhattak meg a jelenlévők, kiváló 
borok és pálinkák, zongoraszó, és jó hangulat társaságában.

 Eventer tudósítás 
 fotók: Turizmus Panoráma

jubileumi 
turisztikai gála:

Kitüntetések  
és meglepetések

25. 25. 
Évadnyitó
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n Az év beutaztatója: 

Békássy Tamás  
a Columbus Welcome Management ügyvezetője

n Az év fesztiválszervezője: 

Bódor Edit a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője
n Az év autókölcsönzője: 

Hortobágyi Attila a Sixt ügyfélreferense  
(Wallis Autókölcsönző)

n Az év rendezvényszervezője: 

Balogh Tamás a debreceni Club Service Kft. ügyvezetője
n Az év rendezvényszolgáltatója: 

Kiss Zsolt a Compoffice-R Kft. – Rent It – ügyvezetője
n Az év autóbuszos személyszállítója: 

Kölbl Zoltán a PANNON BUSZ-RENT Kft. tulajdonosa, 
n Az év vendéglőse: 

Meződi Alice a Remíz Étterem tulajdonosa,
n Az év kempingese: 

Molnár Magdolna kempingvezető,  
Hungarospa Hajdúszoboszló

n Az év egészségturizmus menedzsere:

Nádasi Tamás elnök, Aquaprofit Zrt.
n Az év repülőjegy-értékesítője: 

Péter Mária értékesítő, IBUSZ Utazási Irodák 
n Az év idegenforgalmi oktatója: 

Hanusz Árpád egyetemi tanár,
n Budapest kulturális és turisztikai  

nagykövete 2017: 

Osztie Zoltán budapesti plébános, 
n Az év idegenvezetője: 

Prónay Gyuláné Ildikó Proko Travel utazási iroda
n Az év munkaadója: 

Sümegi László vezérigazgató-helyettes, Fusion Group
n Az év gasztronómusa: 

Széll Tamás Európa-bajnok séf, Bocuse d’Or Magyarország
n Az év utazási irodása: 

Vajda Anna irodaigazgató (Debrecen),  
IBUSZ Utazási Irodák 

Kitüntetések  
és meglepetések

Az Év turisztikai díjazottjai

Évadnyitó

A 
mikor a turisztikai kormánybiztost január 

elején megválasztották a botrányokban bővelke-
dő úszószövetség élére, sokak szerint fellélegzett a 
szakma és a felügyelő tárca is. A minden terület-
re kiterjedő kormányzati centralizációs, illetve ál-
lamosítási törekvések sorában egy éve került sor a 
turizmus bekebelezésére, a Magyar Turizmus Zrt. 
szétverésére, amelynek vezetői egy emberként me-
nekültek különböző szakma-közeli és távolabbi po-
zíciókba. S erre a szakmát felforgató posztra szemel-
ték ki a kormányfő által vizionált és Rogán Antal 
propaganda miniszter által kigondolt nagyléptékű 
program irányítására, a grandiózus sportesemé-
nyek, köztük a most kútba esett 2024-es olimpia tá-
mogatását szolgáló tanulmányok támogatóját. Így 
lehetett résztvevője Andy Vajna és Orbán Ráchel 
mellett annak a nagy titokban megtartott szűkkörű 
tanácskozásnak, amelyen Rogán ismertette a kor-
mány új turisztikai koncepcióját, s amelyen csak fe-
hér hollóként vehettek részt a szakma valódi kép-
viselői. Az idegenforgalom átkerült a Fejlesztési 
Mi nisz tériumhoz a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umtól, ahol egy jelentős szakmai tapasztalatokkal 
bíró helyettes államtitkárságtól váltak meg. A költ-
séges és értelmetlen átszervezést Rogán azzal indo-
kolta, hogy az állam így jobban rajta tudja tartani 
a kezét az egyre jobban bővülő idegenforgalmon 
–  valójában a hatalmas várható EU pénzek szét-
osztásán, vagyis mintegy 11 milliárd forint birtok-
lásán. Korszerűsítésre hivatkozva verték szét a jó 
kapcsolatokkal rendelkező, eredményesen műkö-
dő magyar turisztikai kirendeltségeket. A korábban 
hagyományos nyugati beutaztató országok helyett 
e téren is megindult a semmi lényeges eredményt 
nem hozó „keleti nyitás”, így Bienerth üres kézzel 
tért haza Japánból, Kínából, Moszkvából, sőt még 
Hong Kongból és Makaóról is. A sportszövetségek 
élén már régóta pártcsinovnyikok állnak, s most kö-
zéjük került Bienerth is, aki a támadások kereszttü-
zébe került Gyárfást váltotta az úszószövetségben, s 
fő feladata a nyári vizes VB levezénylése lesz. A jolly 
jokert persze már korábban is megbízták sportdip-
lomáciai feladatokkal, így a szakmában mindenki 
emlékszik rá, amikor a Szállodaszövetség őszi ülé-
sén nem tudott résztvenni, mert Budapest 2024-es 
olimpiai pályázatának küldöttségét vezette a NOB 
svájci székhelyén. A szakma végrehajtó irányítója 
most a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazga-
tója, Guller Zoltán lett. Rajta múlik, hogy megpró-
bál-e változtatni az elmúlt évek gyakorlatán és kész 
lesz-e valódi párbeszédre a szakmával. Sz.L.

A mór megtette  
kötelességét...

Akikre büszke a szakma:
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

MaReSz hírek
Ganczer Gábor maradt a MaReSz Elnöke

Az Év Rendezvényszervezője és az Év Rendezvényszolgáltatója Díj

2016. december  13-án, a MaReSz  tisztújító  köz-
gyűlésén az Elnök mellett az eddigi elnökség 5 
tagjának (Benyhe Ildikó, Rókusfalvy Gábor, Vas-
kó Tünde, Varga-Szabó Andrea, Hegyi Attila) is 
bizalmat szavazott a tagság, 6. tagként pedig a 
leköszönő Ferenczy Tamás helyett ifj. Tornyai Pé-
ter csatlakozott a kiállításszervező tagozat kép-
viseletében.

A z elnökségi beszámolóból kiderült, hogy szakmailag és 
anyagilag sikeres évet zárt a Maresz, köszönhetően a szín-

vonalas rendezvényeknek, a kitartó lobby tevékenységnek. A 
közgyűlésen Bacsi Krisztina főtitkár bemutatta a 2017-es terve-
ket, mely évben a Szövetség 25 éves fennállását ünnepli és erre 
külön ünnepi díjkiosztóval egybekötött rendezvénnyel készül-
nek. Emellett tovább folytatják a belső tréningeket, szakmai ren-
dezvényeket, egy rendezvénypiaci statisztika létrehozását, új, in-
teraktív weboldal kialakítását, valamint a rendezvényszervezés 
oktatásának magasabb szintre emelését is. Ahhoz, hogy ezek-
hez a tagok továbbra is ingyenesen vagy nagyon kedvezménye-
sen hozzáférjenek, szükség volt a 16 éve változatlan tagdíj mini-
mális emelésére, melyet hosszas elemzések, inflációszámítások, 

de a piaci környezet figyelembevételével 90  000 Ft/év összeg-
ben javasoltak, melyet a jelenlévő tagok elfogadtak. Az esemény 
fénypontja az Év Rendezvényszervezője és az Év Rendezvény-
szolgáltatója Díjak megszavazása volt: 2016-ban az Év Rendez-
vényszervezője A Club Service Kft. képviseletében Balogh Ta-
más, az Év Rendezvényszolgáltatója pedig RentIt képviseletében 
Kiss Zsolt. Az Elnökség és a tagok szeretettel gratuláltak a Dí-
jazottaknak, a díjkiosztóra február 1-jén a Turizmus Évadnyitó 
Fogadáson került sor. A közgyűlés kellemes hangulatú ebéddel 
zárult, külön köszönet az Albatros Party Service-nek az étele-
kért, a Brill Kft-nek és a RentIt-nek a rendezvénytechnika bizto-
sításáért, a Hungexponak pedig a helyszínért.

n Döntött a MaReSz az Év Rendezvényszervezője és az Év Ren-
dezvényszolgáltatója Díjról A 2016. december 13-i közgyűlésen. 
A tagok szavazatai alapján az Év Rendezvényszervezője a Club 
Service Kft. képviseletében Balogh Tamás, az Év Rendezvény-
szolgáltatója címet pedig a RentIt (ügyvezetője Kiss Zsolt) nyerte 
el. Az ünnepélyes díjkiosztóra február 1-jén, a Turizmus évad-
nyitó fogadásán került sor. 

Bacsi Krisztina Főtitkár
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

Kulcsfontosságú kérdések kerültek előtérbe az 
idén 25 éves MaReSz március 1-jei Event Hub 
klubestjén

M ár a meghívóban szereplő cím: „Megrendelői tervek és 
iparági trendek a rendezvényszervezésben” is komoly 

hívószó volt a szakmának, és a közel 100 megjelent résztvevő 
nem is csalódott. Fontos tartalommal bíró, a lényeges kérdéseket 
kendőzetlenül érintő kerekasztal beszélgetést hallhatott március 
1-jén az újonnan megnyitott Európa Congress Centerben.
Az UNICEO (United Network of Corporate Event Organisers) 
koordinációjával, az Invitech Solutions, az OTP Egészségpénz-
tár, a Magyar Vöröskereszt, a Volvo Hungária Kft., a Gablini 
csoport – Infiniti Magyarországi képviseletének, a HP Magyar-
ország, valamint a Heineken Hungária marketing vezetői vettek 
részt az eseményen.
A MaReSz (Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgálta-
tók Szövetsége), mint házigazda részéről a rendezvényügynök-
ségi tagozatból a Special Event, a HD Group Kommunikációs 
Ügynökség, a Roxer Kommunikációs Kft., a RagazzArt Event 
Creator, és a Silhouette Consulting vezetői képviseltették magu-
kat.  A szakemberek között a problémafeltárás után egy valódi, a 
szakmát érintő kihívásokról szóló vita alakult ki, még ha a meg-
oldások nem is születtek meg.
Az ügynökségi piac jelenleg komoly hatékonysági problémákkal 
küzd. Ez köszönhető az extra mennyiségű tendernek, melyek a 
kapacitásokat lekötik, viszont last minute jellegük-
nél fogva az árak nem tudnak költségoptimalizáltak 
lenni. Azaz, amire azt hisszük, hogy olcsó, tulajdon-
képpen drága. Az ügyfelek is megerősítették, hogy 
állandó időnyomás alatt dolgoznak, miközben az el-
várásaik az ügynökségek, szolgáltatók felé az egyedi-
ség, a különlegesség, az élmény megteremtése, illetve 
ezeknek mérhető megtérülése. Sajnos az árnyomás 
továbbra is megmarad, 2017-re ilyen szempontból 
nem jósoltak sok változást az egyes iparágak képvi-
selői. 
Míg a rendezvényszakma a kommunikációról szól, 
és a kreativitáson alapszik, addig sokszor költség 
alapú döntés születik a rendezvényekkel kapcsolat-

A tenderek hatása a kreativitásra

ban, nem mindig mérlegelve az adott cégen belüli szakmai kom-
petenciával bíró marketinges kolléga javaslatát, vagy azt, hogy 
mégis mi lenne jobb a márkának. Fontos tudatosítani, hogy ez 
a mennyiségi beszerzési koncepció veszélyes a rendezvényeknél, 
hiszen az ügynökségek munkája ugyanúgy kihat egy márka éle-
tére, mint az ATL, vagy BTL esetében. A pusztán árszempontú 
megközelítés ennek kárára megy.
A beszélgetésen kiderült, hogy az ügyféloldal és az ügynöksé-
gek céljai közösek, ám az alapvető problémák azonosításáról és 
azok megoldásáról nem feltétlenül egyeznek a vélemények. Ab-
ban minden résztvevő egyetértett, hogy ez a folyamat nem lesz 
tovább fenntartható így. A rendezvényszakma presztízsét emelni 
kell, mert ez is a kommunikációs szakma része, hiszen egy válla-
lat imidzsét határozza meg.
A találkozó elérte célját, világossá vált, van miről beszélgetniük a 
feleknek  A megoldásokról a MaReSz további párbeszédeket fog 
kezdeményezni.
Ami talán jó hír a szakmának, hogy a corporate rendezvénypiac 
nem fog csökkenni, mert a „live communication”, azaz a szemé-
lyes kapcsolatokon, élményeken alapuló kommunikáció szerepe 
egyre erősebb a cégek általános és marketing stratégiájában.
Az est feszes menete, a kiváló prezentációk – Mantuano Mó-
nika, az UNICEO alelnöke, valamint Végh Tamás, a Special 
Event kreatívigazgatója által –, illetve az Európa Congress Cen-
ter gasztronómiai élményei kiemelt szerepet játszottak a rendez-
vény sikerében.
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A Magyar Fesztivál Szövetség hírei

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Europe for Festivals, Festivals 
for Europe 2017–2018
A Magyar Fesztivál Szövetség, mint 
az EFFE pályázat hazai bonyolítója 
(EFFE Hub), örömmel adja közre, 
hogy az idei pályázaton több hazai 
fesztivál méretteti meg magát, mint 
a 2015-2016-os időszakban.
A trend pozitív, mert egyfelől mutatja, egyre gazdagodik a ha-
zai fesztiválélet, másrészt rávilágít arra trendre, miszerint egy-
re több olyan szervező van hazánkban, akik magas színvonalú 
munkájuknak köszönhetően immár a nemzetközi porondon is 
megmutatják magukat.
A pályázatok további sorsát a hazai, majd pedig a nemzetközi 
zsűri fogja eldönteni az alábbi időbeosztás szerint:
Február a beérkezett pályázatok feldolgozásáról, összesítéséről 
szól, a formai követelmények ellenőrzésről, a befogadásról. Az 
érvényes pályázatok március elején kerülnek a magyarországi 
zsűri asztalára, nekik egy hónap áll rendelkezésükre, hogy el-
bírálják azokat és megtegyék javaslataikat az EFFE nemzetközi 
döntnökeinek. A hazai zsűrizésre három szakember fogadta el a 
Szövetség felkérését Szép Fruzsina a Berlin Fesztivál igazgatója, 
Tardy Anna az NKA bizottsági tagja, EMMI kulturális tanács-
adója és Gerendai Károly a Sziget alapítója, igazgatója. Az euró-
pai zsűrinek további egy hónap áll rendelkezésére, hogy a javas-
latok alapján kiválasszák azon fesztiválokat, melyeknek a kiváló 
európai fesztivál minősítést (EFFELabel) odaítélik.
A minősített fesztiválok a névsora májusi EFFE kongresszu-
son kerül nyilvánosságra, amely találkozónak a wiesbadeni 
Rheingau Musik Festival ad otthont május 3. és 5. között.
Az EFFE egy összeurópai fesztiválminősítési rendszer, az Euró-
pai Fesztiválok Szövetségének gondozásában. Idén második al-
kalommal nyílt lehetőség a hazai fesztiválok számára, hogy részt 
vegyenek egy európai szintű megmérettetésen. 

Bővebb információt az EFFE programról  
a fesztivalszovetseg.hu és az effe.eu oldalon találnak.

Tavaszi szakmai napok 
országszerte
A Magyar Fesztivál Szövetség negyedik éve szervezi meg évad 
indító szakmai programsorozatát, melynek célja, hogy támogas-
sa a fesztivál- és rendezvényszervezők munkáját, összekösse az 
azonos régiókban tevékenykedő szervezeteket, valamint tájékoz-
tatást adjon az esetleges jogszabályi változásokról, bemutasson 
szakmai újításokat.
Az idei év fő témája az NKA pályázatok körüli változások, hiszen 
a pályázati időszak február vége óta tart, a benyújtási határidő 
április 6. Sok újítás történt a kiírásban, így elkél a közvetlen szak-
mai segítség. Természetesen sok egyéb érdekes témával is fog-
lalkozunk a félúton járó road-show-nk helyszínein. Beszélünk 
az oktatásról, „utánpótlás” képzésről, technikai újdonságokról, 
szervezői tapasztalatokról.

Előttünk álló időpontok és helyszínek: március 20. – Nagykani-
zsa;  március 21. – Pécs; március 22. – Baja; március 27. – Hajdú-
szoboszló; március 28. – Tokaj.

Jelentkezési információ a fesztivalszovetseg.hu oldalon.

Bódor Edit lett az év 
fesztiválszervezője 2016-ban
Bódor Edit végigjárta a fesztiválszervezés ranglétráját. Volt 
népművelő, kulturális menedzser, szervezési osztályvezető 
és rendezvényigazgató. 2012-től a Főnix Rendezvényszervező 
Közhasznú Nonprofit Kft., Debrecen meghatározó rendezvény-
szervező cégének ügyvezető igazgatója, a szervezet keretin belül 
szervezett fesztiválok vezetője.
A Debreceni Virágkarnevál, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusver-
seny és Folklórfesztivál nem csak a régió, hanem a hazai és nem-
zetközi fesztiválvilág meghatározó rendezvénye. A Cseh Sörün-
nep, a Tavaszi és Őszi Kulturális Fesztivál, a Debreceni Bor- és 
Jazznapok, a Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál a 
magyar fesztiválpaletta egyedi és meghatározó eseményei. 
2016-ban a Debreceni Virágkarnevál, a Bartók Béla Nemzetközi 
Kórusverseny és Folklórfesztivál valamint a Debreceni Bor- és 
Jazznapok a Magyar Feszti-
vál Regisztrációs és Minősí-
tési Programban kiváló mi-
nősítést kapott.
A Magyar Fesztivál Szövet-
ség a Főnix Rendezvényszer-
vező Kft.-ben végzett ma-
gas színvonalú munkájáért 
Bódor Editnek az „Év feszti-
vál szervezője” díjat adomá-
nyozta, melyet a XXV. Tu-
risztikai Évadnyitón vett át 
az igazgató asszony.
Gratulálunk!

Tavaszi fesztiválszakmai és 
turisztikai konferencia Pécsett
Április 25-26. között nagyszabású szakmai konferenciát rendez 
a Magyar Fesztivál Szövetség Pécsett a Zsolnay Kulturális Ne-
gyedben. A turizmus intézményrendszereink átalakulása ko-
molyan érinti a fesztiválszervezők életét is. Pécsett lehetőséget 
teremtünk arra, hogy az érintett felek találkozhassanak egymás-
sal, eszmét cserélhessenek. 
A kétnapos konferencia első napján megrendezésre kerül a 
MFSZ éves rendes közgyűlése, ezt követően pedig belevetjük 
magunkat a szakmai tanácskozásba. Pécs város vendégszereteté-
nek köszönhetően számos kulturális programot is beilleszthet-
tünk a programtervbe. 
Minden érdeklődőt várunk szeretettel Pécsett! 

Bővebb információkért kövessék  
a Szövetség kommunikációs csatornáit
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MAKSZ-hírek

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Harmadszor élen a Young & Rubicam az M+ Listán
A cannes-i versenyporondon tartják a szintet a 
magyar ügynökségek, ezen kívül viszont keve-
sebb nemzetközi  fesztiválon születtek hazai si-
kerek. Az élboly alig változott 2015-höz képest: 
Young & Rubicam, Isobar, ACG a sorrend a Kre-
atív és a Magyarországi Kommunikációs Ügy-
nökségek Szövetsége (MAKSZ) által összeállított 
M+ Listán.

A 
z M+ Lista a díjakról szól, nekünk pedig az volt a jóslatunk 

2015 végén, hogy a három cannes-i magyar díj valószínűleg ne-
hezen lesz megismételhető 2016-ban. Nos, meg lehetett ismétel-
ni, hiszen a Leo Burnett kettő, a Young & Rubicam egy oroszlánt 
hozhatott haza a Riviéráról, a Young & Rubicam díja ráadásul 
ezüstösen csillog. Az előző évhez képest viszont kevesebb nem-
zetközi fesztiválon születtek hazai sikerek: nem volt induló vagy 
eredmény a LIA, Clio, One Show és a DandAD versenyeken sem.

n Mivel a Y&R csapat a hazai versenyeken sem muzsikált rosz-
szul, a Hipnózison például ők lettek az év ügynöksége, mindeze-
ket egybevéve nem meglepő, hogy harmadszor kerültek az M+ 
Lista élére. A második helyre lépett fel a rangsorban az Isobar, 
akik a 2015-ös listán még csak ötödikek voltak. Szinte minden 
fontos hazai versenyen bezsebeltek néhány aranyat, de külföldi 
sikerük is akadt, mint amilyen a Cresta-arany volt a Legyél Te a 
karmester! nevet viselő, a Telekomnak és a Budapesti Fesztivál-
zenekarnak készített munkáért. Az ACG megtartotta harmadik 
helyét, így ők lettek a listán a legsikeresebb hazai csapat, illetve 
EFFIE-sikereik révén továbbra is őrzik helyüket, mint a leghaté-
konyabb ügynökség.

n A változások közül érdemes kiemelni, hogy nagyot ugrott fel-
felé a listán a Saatchi & Saatchi, akik számos nemzetközi díjat 
nyertek a Bántalmazás élő adásban című innovatív médiameg-
oldásukkal, valamint a Samsungnak nyert Cannes-i oroszlánok-
nak köszönhetően a Leo Burnett is előrelépett két helyet. Mivel 
a Possible-nek tavaly nem jutott hasonlóan sikeres megoldása, 
mint 2015-ben az Adventures of Poco Eco nevű kampány, amely 
hatalmasat futott itthon és külföldön is, így az ügynökség a ne-
gyedik helyről visszaesett a tizenhatodikra.

n Újdonsága az idei listának, hogy először szerepel a 15-ben a 
White Rabbit és az Uniomedia, a hirdetői toplista élére pedig első 
alkalommal került nagy piaci hirdető, a Magyar Telekom, akik 
a korábbi években is a dobogón szerepeltek. Második helyen az 
ugyancsak évek óta előkelő helyen álló Katona József Színház, a 
harmadikon pedig a Heineken futott be.

n A médiaügynökségi toplistán is történt érdemi átalakulás, 
első helyre ugrott fel az MEC, akik tavaly még nem voltak benne 
a top ötben. Kicsúszott viszont az élmezőnyből a tavalyi listán 
még első helyezett PHD.

(forrás: Kreatív Online)

Az M+ Lista legsikeresebb kampányai

n A tavalyi év legfontosabb kampányai közül kiemelkednek a 
Cannes-ban is díjazott munkák, a Young & Rubicam által a Katona 
József Színháznak készített gifszínház, valamint a Leo Burnett mun-
kája a Samsungnak, a See Colors. Előbbi egyértelműen organikus 
folytatás a gifszínháznak, amellyel a Y&R a 2014-es reklámévet ta-
rolta le a versenyporondon. A közéleti, online médiás kreatívkodás 
lényege az volt, hogy a Katona művészei a youngosok koordinálása 
mellett kiválasztottak egy-egy aktuális napi hírt az Indexről két hé-
ten keresztül. Ezt követően mindegyik hírt még ugyanazon a napon 
feldolgozták egy rövid, egyperces színházi jelenetben, ami videó for-
májában felkerült az Indexre, egyenesen az inspirációt adó hír mellé. 
Cannes-ban ezüst oroszlánnak jutalmazták a pr-kategóriában.

n A Samsung #SeeColors alkalmazása egy színtévesztés-mérő 
mobilalapp és egy okostévés alkalmazás házasítása, amely a színté-
vesztőknek kívánja kellemesebbé tenni a televíziózást. A program a 
mobilos tesztek eredménye alapján átkalibrálja a tévé színeit, így el-
vileg olyan színhelyes képet ad a színtévesztőknek, amilyet korábban 
nem láthattak. A #SeeColors Cannes-ban digital craft és mobil kate-
góriákban is bezsákolt egy-egy bronzot, idén pedig már el is érhető a 
Samsung egyes okostévéin.

n A Telekomot a hirdetői lista élére röpítő egyik kampány a meg-
osztás ereje. Az Isobar alkotása egy közösségi médiában megosztott 
recepten alapult. Ez volt az a magyar recept, amelyet százezren osz-
tottak meg közösségi felületeken, a Magyar Telekom pedig átemelve 
ezt az offline világba, százezer darab sütit sütött a torta receptje alap-
ján, a sütiket pedig szétosztották országszerte, és azokat is megosztás-
ra ösztökélték, akik kaptak egy csomagnyit az édességből. A Kreatív 
szerkesztőségébe is jutott pár dobozzal a százezer süteményből, mi is 
szétosztottuk a kiadóban a kollégák között.

n Emellett a szintén telekomos Sakkozó Bici néni megható törté-
netéről is érdemes ejteni néhány szót. A DDB kampányának cél-
ja a Telekom 4G mobilhálózatának népszerűsítése volt. Egy 87 éves 
sakkmester kérte az ország lakosságának közreműködését, hogy 
megdönthesse a kubai sakklegenda, Capablanca szimultán-világre-
kordját. A játékosok egy dedikált oldalon sakkozhatnak Bici nénivel 
és járulhatnak hozzá egy-egy partival a 13 545 meccses Guinness-re-
kord megdöntéséhez, amely végül sikerült, Bici néni ugyanis elérte a 
13 600 partit.

n A Bántalmazás élő adásban névre keresztelt kampány a nők elle-
ni erőszakra hivatott felhívni a figyelmet, és bár a magyar Saatchi & 
Saatchi kreatívjainak a fejéből pattant ki az ötlet, mégsem itthon ke-
rült adásba. Pedig a kampány ötletével megkereste az ügynökség a 
TV2-t és az RTL Klubot is, de nem sikerült megegyezniük a csator-
nákkal. Végül Grúziában valósították meg a Rustavi2 nevű adón. Az 
ország egyik legnépszerűbb tévéjének a reggeli műsorában volt látha-
tó, ahogy az adásrendező elkezd ordibálni a műsor véletlenül hibázó 
egyik szereplőjével. A „médiahack” napokig beszédtéma volt az egész 
országban.

n Az M+ Lista ötödik legtöbb pontot gyűjtő kampánya a Young & 
Rubicam pozícióját erősítette. A See Myself a Telenor számára ké-
szült, és még tavaly tavasszal írtuk arról az érdekes vonatkozásáról, 
hogy a világ két pontján, egy időben született meg ugyanaz a reklám-
ötlet. A See Myself mobilalkalmazás célja a lányok és fiatal nők önbi-
zalmának növelése volt. Ez tulajdonképp egy olyan emoji-szett, ami 
pótolja azt a hiányt, hogy nem látni magabiztos, vezető, erős, aktív 
és vagány lányokat az elérhető emoji-készletekben. Nagyjából az al-
kalmazás bemutatásával egy időben az Always az Egyesült Államok-
ban hozta ki új reklámfilmjét, ami gyakorlatilag pontosan ugyanerről 
szól: legyen több női karakter az emojik között.
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Rövid összegzés az MVI  
elmúlt évéről

n Az elmúlt év tárgyalásokban és egyeztetésekben meglehető-
sen sűrű volt: több körben tárgyaltunk a szakképzés kérdéseiről 
mind az MKIK-val, mind az NGM-mel, a jogdíjakról egyeztet-
tünk az Artisjussal, a CloudCastinggal, az ÁFA csökkentésről 
szintén több körben, több fórumon egyeztettünk a kormányzat-
tal, az NGM-mel, a konferenciákon és különböző lobbi csopor-
tokban. Célunk a kedvezményes adómérték kiterjesztése vala-
mennyi vendéglátó szolgáltatásra (a rendezvényi, a munkahelyi 
és a közétkeztetésre), valamint az összes alkoholmentes italra. A 
vendéglátás áfa-kulcsa mellett továbbra is sürgősen megoldásra 
vár többek között a reprezentációt terhelő adók jelentős mérsék-
lése, s a borravaló kezelése a vendéglátóhelyeken.   
n Számos versenyt támogattunk és vettünk rajtuk részt zsűri-
ként. Ilyen volt a Gundel Nemzetközi verseny, az OKÉS verseny, 
Sommeliére verseny, Chaine ifjúsági szakácsverseny, Bocuse 
D’Or, Euroskills verseny hazai válogatója és göteborgi megmé-
rettetése.
n Anyagi támogatást nyújtottunk Nagy Fruzsina sommeliére-
nek a vadúzi európai versenyen, és Czubor János családjának a 
temetési költségekben, s ugyanerre gyűjtést is szerveztünk szak-
mai körben.
n Konferenciát szerveztünk a SIRHA kiállítás keretein belül 4 
aktuális témában, 26 meghívott vendéggel, melyet nagy sajtó és 
szakmai érdeklődés övezett.
n Két nagyszerű tanulmányt készíttettünk el, az egyik a ven-
déglátást érintő aktuális és megoldandó kérdéseket vázolta fel, a 
másik pedig egy hiánypótló munka, egy helyzetértékelő tanul-
mány volt, a vendéglátásról. Mindkét anyag megjelent a szak-
mai sajtóban, s kiküldésre került az NGM-be, az MTÜ-be és 
az MKIK-ba. Emellett összeállítottunk egy listát a vendéglátást 
érintő fontosabb jogszabályokról és kiadványokról, s mindhá-
rom anyagot elérhetővé tettünk az MVI honlapján, ezzel is segít-
ve a szabályozási kérdésekben való eligazodást.
n Programok terén: folytattuk a 2 hetenkénti étteremlátogatá-
sainkat budapesti és vidéki helyszínekkel, s több, mint 15 helyet 
teszteltünk le. Szeptemberben Gundel János tiszteletére emlék-
táblát avattunk. Az idei 4 napos gasztrotúránkon Olaszország-
ba kirándultunk, s novemberben nagy sikerrel megszerveztük 
Gundel Károly díjátadó Gálaebédünket. A díjat idén Vomberg 
Frigyes és Czubor János (posztumusz) kapta.

Hálavacsora

Hálavacsorával köszönte meg az MVI szervező bizottsága a nov-
emberi Gundel Károly díjátadó Gálaebédünkön résztvevő séfek-
nek, kiemelt szponzorainknak és a műsorvezetőnek - Bernáth 
Józsefnek - a támogatást januárban.

A házigazdánk Radvánszky Attila volt, a helyszín a Király100 Ét-
terem, az est séfje pedig Kerekes Sándor, aki ugyanazt a főételt 
készítette el, mint a Gálaebéden – megyaszói mangalica tarja 
céklával és gersli rizottóval – ismét nagy sikert aratott.
A kiváló hangulatú este az ismerkedésről, és természetesen a 
szakmáról szólt.

Gasztrotúra

Az MVI kéthetente tartott éttermi gasztrotúrája február elején a 
Remíz Étteremben folytatódott.
Családias, vidám hangulatú, ízletes ebéd keretén belül adta át 
Kovács László elnök az MVI által alapított „Év Vendéglőse 
2016” díjat Meződi Alice-nak, az idén 25 éves Remíz Étterem tu-
lajdonosának.

Ő az első hölgy vendéglős, aki a díjat átvehette a vendéglős társa-
dalom tekintélyét öregbítő, tisztességes szakmai magatartás és a 
példamutató tevékenységének köszönhetően.

Hírek a Magyar Vendéglátók  
Ipartestületétől

Hírek a szakmai szövetségek életéből



11

Koszorúzási ünnepséget tartott a Magyar Vendéglátók Ipartes-
tülete, a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
és a Gundel család, a tavaly júniusban felavatott Gundel János 
emléktáblánál az V. kerületi Akadémia utca 1. szám alatt. A ko-
szorúzás március 8-án, Gundel János (1844-1915) születésnapján 
zajlott. A szűk körű, csendes megemlékezésen beszédet mondott 
Kovács László, az MVI elnöke, aki kiemelte, hogy az Ipartestület 
a hagyományok ápolását mindig is fontos feladatának tartotta, 

különös tekintettel Gundel Jánosra, aki a Szállodá-
sok és Vendéglősök Ipartársulatának – az MVI előd-

jének –35 éven keresztül volt az elnöke, majd később örökös dísz-
elnöke. A koszorúzási ünnepségen a Gundel család részéről dr. 
Gundel János a BGE professzora rövid visszatekintésben méltat-
ta a világhírű Gundel vendéglős dinasztia megalapítóját, majd 
sor került az emléktáblára megkoszorúzására, melyet az Em-
léktábla bizottságban résztvevők helyeztek fel: Kovács László, 
dr. Gundel János és Kiss Imre, az MKVM igazgatója, valamint a 
BVHSZC részéről Dala Nagy Katalin főigazgató-helyettes.

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Kibővített elnökségi ülés

Kibővített elnökségi ülést tartott február 23-án a Magyar Ven-
déglátók Ipartestülete. Az előző év eseményeinek összegzése és 
a jelenlegi pénzügyi helyzet ismertetése után megfogalmazásra 
került a 2017. évi cselekvési terv, majd a jelenlévők megvitatták 
a szervezet rövid- és hosszútávú céljait, a tervezett programokat 
(köztük a március 3-i Gundel emléktábla koszorúzását, a tavaszi 
közgyűlést, az őszi gasztrotúra idei útvonalát, a novemberi Gun-
del Károly díjátadó Gálaebédet, és a hazai szakmai versenyek tá-
mogatását (Worldskills, OKÉS stb.). Emellett a vezetőségi tagok 
átbeszélték az ÁFA kérdéskörben az aktuális helyzetet, a témá-
ban készített MVI javaslatot, s a soron következő egyeztetéseket. 

Antolik Szilvia, azoknak, akik régebben is ismerték, „a Vas Szil-
vi”, hosszan tartó, súlyos betegség következményeként, fájdal-

masan fiatalon, február 20-án az öröklétbe távozott.
Nem azért fogalmazunk szokatlanul patetikusan, mert így szól 

a családi gyászközlemény is, hanem azért, mert egy ilyen személyi-
ség nem halhat meg. Akik ismerték, azok tudják, akik nem ismerték, 
azok nézzék meg a képet, ami nem egy beállított jelenet, amit nem 
profi fotós készített, hanem egy spontán elkapott pillanat: ilyen egy 
mindig derűs, mindenkinek örömet sugárzó ember.

Szakmai életútja szerint, 1993-tól vezette a szegedi Rétes Rozi üz-
letet. Itt tanulta ki – Panci néni mellett – a réteskészítés titkát. Min-
dent a hagyományos kézi technológiával készítettek, csak a kemence 
volt elektromos. Naponta 2000 db rétes került ki a kezük alól. Szilvi, 
kiváló képességeinek köszönhetően, üzletvezetőből hamarosan társ-
tulajdonos lett, s az üzletet is átnevezte Hatos Rétesnek, utalva a tész-
ta rétegeire.

Társával, aki életében is párja, Antolik Andrással 1998-ban kap-
tak egy felkérést, hogy készítsenek rétest egy szabadtéri rendezvé-
nyen. Az egyszeri kihívásból életforma lett, s attól kezdve – a csa-

Búcsúzunk Vas Szilvitől
lád mellett – a rétesfesztiválok töltötték ki 
munkásságukat.

Bejárták széltében-hosszában az orszá-
got, később szinte egész Európát Tiranától 
Párizsig, s vitték a hírét a magyar rétesnek.

2008-ban úgy érezték, tapasztalata-
ik megérettek arra, hogy belevágjanak az 
első, saját szervezésű fesztiválba, szűkebb 
hazájukban, Újszentiván faluban. Az-
után, 2010-től már sokkal nagyobb hazai- 
és külföldi vendégseregnek örömet okozva, Mórahalmon rendezték 
meg évente a fesztivált.

2014-ben létrehozták a Rétes Műhelyt, ahol az érdeklődőket meg-
tanították a réteskészítés mesterfogásaira.

Szilvi sok százezredik rétese is kézzel készült, s mindegyikhez járt 
tőle egy mosoly, egy kedves szó is…

Barátai, kollégái március 2-án, 15 órakor, Szegeden, az Újszegedi 
Református temetőben vehettek tőle végső búcsút.

turizmus.com

Gundel János-emléktábla koszorúzás
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A Kristinus Borbirtok exkluzív környezetben várja Önt és vendégeit Kéthelyen, a Dél-Balatonon. Legyen 

szó konferenciáról, új termék bemutatójáról, workshopról vagy csapatépítésről, személyre szabott 

ajánlatokkal  ál lunk rendelkezésükre. Rendezvénytermeink akár 250 fő befogadására is alkalmasak, 

Vinotelünk 10 design szobát kínál. A Kristinus élményvilágában természetesen kiváló minőségű 

borokkal várjuk vendégeinket, akik betekintést nyerhetnek az előáll ítási folyamatok és borászatunk 

működésének kulisszái mögé, mely önmagában vagy kiegészítő programként igen élvezetessé tudja tenni 

a rendezvények hangulatát.
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P I N C E K U L C S  A  B A L A T O N H O Z

KONFERENCIATEREM    BORKATEDRÁLIS   SZABADTÉRI SZÍNPAD    ÉTTEREM    VIP MOZITEREM    TÁRGYALÓ
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n 2016. december 12-én tartotta tisztújító közgyűlését a 
MUISZ. A közgyűlés ismételten elnöknek választotta Erdei Bá-
lintot további két évre. Az alakuló elnökségi ülésen megválasz-
tásra került a három alelnök is Drégely Ágnes, Molnár Judit és 
Simon András személyében.
n Mintegy 100 fő részvételével tartotta meg februárban a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetemen az immár hagyományos adóel-
adást Antalóczy Györgyné „Hogyan adózzanak az utazási iro-
dák 2017-ben”.
n A legutóbbi és egyre népszerűbb MUISZ vacsorát a MÜPA 
Bohém Éttermében tartották meg, ahol egy kerekasztal beszél-
getés keretében szállodák és utazási irodák vezető munkatársai 
a két szektor együttműködésének fontosságáról cseréltek esz-
mét.
n Csaknem 50 utazási iroda vett részt feb-
ruár 27-én a Magyar Utazási Irodák Szö-
vetsége Kultúra és Fenntarthatósági Bizott-
sága által szervezett szakmai látogatáson a 
Műcsarnokban. A bizottság fő célkitűzése 
a turizmus és a kultúra közötti átjárható-
ság támogatása. Ennek első állomása volt a 
Műcsarnok bejárása, amely tavaly Budapest 
második legnépszerűbb múzeuma lett a tu-
risták körében. Az irodák rövid tájékoztatást 
kaptak arról, hogy egyes termek rendezvény-
helyszínként is megrendelhetők exkluzív 
csoportok részére, igény szerint catering 
szolgáltatással.
A bemutatkozást követően kötetlen beszél-
getést folytathattak az irodák szakmai kér-
désekről, majd Pálfi Gábor kommunikációs 
igazgató izgalmas tárlatvezetésével megte-
kinthették Az első aranykor című kiállítást.
n Kollektív standdal vett részt a MUISZ az 
Utazás Kiállításon, ahol 10 MUISZ tag mu-
tatta be termékkínálatát.
n Az elmúlt időszak feladatai közül ta-
lán a legfontosabbnak tekinthető a MUISZ 
kezdeményezésére az utazási irodák szá-
mára kidolgozott felelősségbiztosítási ter-
mék. A Best Reisen-es tragikus egyiptomi 
autóbuszbaleset sajnálatos bizonyítéka an-
nak, hogy mekkora kockázatot jelent egy 
utazási vállalkozás számára, ha nem ren-
delkezik ezzel a biztosítási módozattal. Az 
Utazás 2017 Kiállítás keretében a MUISZ 
fórumot szervezett, melyen részt vett a 
Colonnade Insurance S.A., valamint a 
Willbot & Kopking’s Hungary Zrt. biztosítá-
si alkusz cég képviselője, akik tájékoztatták 
az érdeklődőket a részletekről, illetve vála-
szoltak a felmerülő kérdésekre. 

n A Horvát Idegenforgalmi Közösség, a 
Német Turisztikai Központ, a Szlovák Tu-
risztikai Képviselet és a Máltai Idegenforgal-
mi Hivatal után a Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal az 
Utazás 2017 Kiállításon jelentette be, hogy a MUISZ rendkívüli 
tagja kíván lenni. Az országok magyarországi turisztikai képvi-
seletei egyre gyakrabban vesznek részt a Szövetség rendezvényein 
és szívesen tájékozódnak közös programok, vacsorák alkalmával 
a turisztikai szakmát aktuálisan érintő kérdésekről, a hazai piaci 
helyzet változásairól, mely egyben kiváló networking lehetőség is.
n A 2016-ban Tunéziában nagy érdeklődéssel övezett tavaszi 
közgyűlést követően a MUISZ a soron következő közgyűlését 
ismét külföldön, ez alkalommal Horvátországban szervezi meg 
2017. április 6-9-ig.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének hírei

Aktív időszakot tudhat maga mögött a szövetség

Hírek a szakmai szövetségek életéből

www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvény-  
és konferenciahelyszínek  
ONLINE PLATFORMJA



n a megvalósult  
rendezvények  
után nem fizet 

jutalékot


n 8414  
Facebook  
rajongó


n a portál erőteljes  

marketing kommuni- 
kációjával a rendezvény  
szakma egészét eléri:
è a rendezvényszervező cégeket,  

ügynökségeket
è a nagyvállalatokat

è a tudományos társaságokat,  
szakmai szervezeteket

è a családi összejöveteleket  
szervező magánszemélyeket

è a fiatal szerelmeseket,  
akik esküvőjüket  

tervezgetik


n 3571  

hírlevél-tag


n az ajánlat- 

kérések közvet-
lenül Önhöz  

érkeznek


n havi több,  

mint 380  
ajánlatkérés


n havi több,  
mint 14.000  

egyedi  
látogató

ÖN MEGTEHETI, HOGY KIMARAD? 
Ha nem, akkor regisztráljon, akár online a  
www.rendezvenyhelyszinek.hu/partneradmin/aszf  
címen, vagy hívja Szabó Zsuzsát!
  +36-30-709-9379    +36-1-239-0623
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P écsi egyetemi szakdolgozatát arról írta, hogy áru-e a kultúra? 
Hamarosan a MÜPA későbbi alapító igazgatója, Kiss Imre 

mellett dolgozhatott, majd Schwajda György munkatársa lett 
az alakuló Nemzeti Színháznál, amelynek megnyitásában kom-
munikációs vezetőként vehetett részt. A hagyományos marke-
ting feladatok mellett szerveztek gyereknapot, színészfarsangot, 
fesztiválokat, vendégjátékokat. Később, Jordán Tamás igazgatá-
sa alatt egy olyan kreatív műhelyt alakítottak ki, mely megszál-
lottan hitte, hogy a Nemzeti az ország első és legfontosabb alko-
tóműhelye, a színházi szakma origója kell legyen. Ezután Matyi 
Dezső mellett alakították ki az Alexandra Pódium nevű kulturá-
lis teret, ahol évente több mint 400 beszélgetést, koncertet, elő-
adást rendeztek sok ezer néző számára. Három évadon át vett 
részt a Szabad Tér Színház nyári és téli fesztiváljainak szervezé-
sében és marketingjében, szervezett határontúli kulturális fesz-
tivált Szerbiában, illetve a határontúli művészek fesztiválját Bu-
dapesten, rendezvényszervezést oktatott a Metropolitan Egyetem 
elődjében, a BKF-en. Nagy kihívást jelentett számára, amikor a 
producer Peller Mariann meghívta a Virtuózok elnevezésű ko-
molyzenei tehetségkutató stábjába. A műsorsorozat során a cél 
minden várakozást felülmúlóan valósult meg. A nézettségből, a 
nézői és szakmai visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy 
olyan társadalmi rétegeket sikerült közel hozni a klasszikus zené-
hez, amelyek eddig egy szűk elit szórakozásának tartották azt. A 
Virtuózok alig több mint két év alatt, olyan branddé vált, amely 
többet jelentett, mint önmagában egy műsort. Nagy szavakkal 
szólva úgy gondolja, hogy a. Virtuózok a magyar zene jövőjé-
nek jelképévé vált. E két év alatt szinte az ügy megszállottja lett: 
a tehetséges fiatalok a gyerekeivé, műsor stábja pedig a család-
jává vált. S most nagy izgalommal várja a harmadik évad Boros 
Misijeit, Sándor Zolijait, Szauer Bibijeit és Kökény Tamásait. 

A Virtuózok útja
Egy magyar brand sikertörténete

A kétezres évek közepén egyre több televízióban jelentek meg a 
különböző tehetségkutató műsorok, és sokan féltek, hogy a kez-
detben izgalmas kísérletek elgépiesednek, s az újdonság varázsá-
nak elmúltával elveszítik a közönség érdeklődését. Ekkor jelent 
meg a Virtuózok, amely a számtalan könnyűzenei és egyéb te-
hetségkutató mellett a komolyzene ifjú tehetségei számára világ-
szerte úttörőként adott lehetőséget a televíziós bemutatkozásra. 
Bár a Virtuózok eredetileg televíziós műsornak indult, hamar 
kinőtte magát és kiderült, hogy egy hosszú távú projekt első lép-
csőjét jelenti. Fontos, hogy a műsorban bemutatkozó tehetségek-
kel megmaradjon a kapcsolat, tovább egyengessék útjukat, és ké-
sőbb is sikerüljön fellépési lehetőségeket, koncerteket szervezni 
számukra. Így jöhetett létre a Virtuózok brand, amelynek hama-
rosan a határokon túl is híre kelt. Különösen, amikor olyan ne-
ves, nemzetközileg is ismert szakemberek álltak melléjük, akik 
garanciát jelentettek a magas művészi színvonalra. Egyre több 
olyan világhírű művész támogatását sikerült megnyerniük, mint 
Plácido Domingo, a Kossuth-díjas Vásáry Tamás, vagy Mikló-
sa Erika és Molnár Levente operaénekesek.   A Virtuózoknál a 
rendezvényszervezői munka sokkal szélesebb feladatkört ölel 
fel, mint egy rendezvényhelyszínnél vagy egy rendezvényügy-
nökségnél. Eseményeket szerveznek az iskoláktól egészen a leg-
nagyobb hazai és nemzetközi koncerttermekig. S így nemcsak 
a zeneértő, koncertekre járó közönség találkozhat velük, hanem 
segítenek abban, hogy a fiatal korosztály szélesebb rétegei is meg-

Portré

Már gyerekkorában sokat olvasott, színházba, operába járt, érdekelte a 
művészettörténet, de főleg az foglalkoztatta, mi történik a színfalak mö-
gött. Önkritikusan megállapította, hogy nem lesz kiugró tehetségű előadó-
művész, különösen exhibicionista sem volt, ugyanakkor művészeti terüle-
ten akart elhelyezkedni. Húszévesen az Operaházban kezdett el dolgozni, 
ami eldöntötte, hogy véglegesen elkötelezi magát a kultúra mellett.

A Virtuózok rendezvényigazgatója 
Csúcs Krisztina



15

ismerjék és megszeressék a komolyzenét. Mind gyakrabban hív-
ják őket zenei és művészeti fesztiválokra, üzleti rendezvényekre. 
Persze saját koncerteket is szerveznek, mint például a Virtuózok 
Viadala rendezvénysorozatuk, a hagyományos Gálakoncert-
jük, újévi koncertjük a Zeneakadémián, amelyet többek között 
a Duna Televízió is közvetít, vagy épp a Budapesti Nyári Feszti-
vál keretein belül szervezett augusztus 20-i, ünnepi koncertjük a 
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A műsorok összeállításánál 
odafigyelnek, hogy lehetőleg az ismert és népszerű komolyzenei 
darabokat játsszák, amelyek lehetőleg nem túl hosszúak. Ugyan-
akkor szívesen kalandoznak el akár a kortárs zene, akár a jazz, 
akár a populárisabb zenei művek világába. A műsort mindig a 
rendezvény tematikájához, a résztvevők összetételéhez igazítják, 
így garantálható a siker. Szívesen dolgoznak együtt ismert ven-
dégművészekkel, táncosokkal, s használnak korszerű vizuális 
eszközöket. Szívesen alkalmazzák a jól bevált meet&greet foga-
dások lehetőségét, a fellépések utáni kötetlen találkozókat, ami 
külön élményt nyújt a közönségnek és pozitív visszajelzést a ze-
nészeknek. A Virtuózok produkció már egyre több külföldi fel-
kérést is kap, s szívesen vállalkozik is évi 3-4 nagyszabású kon-
certre, ami a fiataloknak nemcsak bemutatkozási lehetőséget, 

Portré
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hanem izgalmas kirándulást is jelent. A televíziós indíttatásból 
egyenesen következik, hogy szinte elvárás a közönség részéről a 
különböző animációk, fényhatások, egyedi vizuális megoldások 
alkalmazása. Az elmúlt közel három év alatt a Virtuózok méltán 
nőtte ki magát egy hazai körökben meghatározó, és nemzetkö-
zi szinten is egyre erősödő branddé. A tehetségkutatás és –gon-
dozás mellett fontos céljuk, hogy már nemcsak itthon, hanem 
külföldön is lehetőséget teremtsenek minderre. A következő 
években a világ számos pontján indul majd Virtuózok címmel 
tehetségkutató, hiszen a formátumot, mely tartalmazza a meg-
valósítás pontos szabályait már sok televíziós társaság megvásá-
rolta vagy tárgyal róla. Így válhat egy tévés komolyzenei tehet-
ségkutató valódi magyar sikertörténetté.

Horváth Ágnes 
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

Las Vegas, USA – CES 2017
Az évente Las Vegasban megtartott Consumer Electronic Show 
nem csak az Egyesült Államok legnagyobb kiállítása minden 
szemszögből, hanem minden év elején felállítja a mércét a ki-
állítások és a rendezvényszervezés világában. Az idei show több 
mint 230 ezer négyzetméteren lett berendezve, melyet több mint 
3800 kiállító töltött be. Ezen kiállítók közül szemezgettünk:

PANASONIC
A Panasonic az utóbbi évekhez hasonlóan, idén is folytatta a 
városközpontú standjának koncepcióját, melyet a Czarowski 
Display Services Inc. tervezett és kivitelezett a számukra.

A teret különböző részekre osztva olyan napi szituációkba ke-
veredhettek a látogatók, mint otthon, a munkában, esetleg játék 
közben, de minden egyes rész valamilyen módon kapcsolódott 
mindennapi életükhöz. Az installáció hátterét egy minimalista 
városképet ábrázoló impozáns fal adta, megjelenítve azt, hogy 
egy nagyvárosban mennyi lehetőség van a kijelzők széleskörű 
felhasználására. A rengeteg formális és rögtönzött előadás kö-
zött a cég saját eszközeivel aktivizálta és szórakoztatta a stand-
jukra látogatókat.

LINK
A finom és visszafogott színhasználat és grafika uralta a standot. 
A drámai fényhasználatnak köszönhetően egy hívogató kiállítói 
teret alakítottak ki, melyben a lila fények domináltak fehér felüle-
teken. A design-t és a kivitelezést az ExhibitTrader.com Inc. és a 
Southwest Displays and Events készítette. A helyszínen egy monu-
mentális videófalba ágyazott LINK felirat világított, kiemelve azt, 
hogy ez egy olyan termék, ami lehetővé teszi adataink egyszerű 
tárolását és megosztását. A stand középpontja egy 6 méter magas, 
kézzel festett, kötelekből készült installáció volt, mely azt ábrázol-
ta, hogy a termék 
milyen sok eszköz-
zel képes adatot 
megosztani egy-
azon időben. Az 
installáció hat táb-
lagéppel volt kö-
rülvéve, mely haté-
konyan, de nem túl 
tolakodóan hívo-
gatta a járókelőket.

SAMSUNG
A Samsung standjánál úgy érezhet-
te magát minden nézelődő, mint egy 
futurisztikus múzeumban, melyben a 
következő generáció kellékeit, eszkö-
zeit állították ki. 
Míg némely egyedi kijelző úgy tűnt, 
mintha direkt ütne el nagyon a stand 
többi részének terveitől, és az óriási 
QLED színház is több kérdést vetett 
fel mint amennyit megválaszolt, a ki-
állítói tér mégis sikeresen borítékolta 
a résztvevők számára a brandet, és termékközpontú élményeket 
adott át.

CES Termékek

n Felhőszolgáltatásokban a jövő
Az Nvidia leleplezte a legújabb Gforce Now szolgáltatását, mely-
hez hasonlót még egy cég sem csinált eddig. Mivel rengeteg fel-
használónak nincs megfelelő PC-je, ami alkalmas lenne a mai 
játékok élvezhető futtatására, ezért a cég bevezetett egy felhőala-

pú bér-PC szolgáltatást. Ennek lényege, hogy ezen szolgáltatá-
son keresztül bárki futtathatja a legújabb játékokat anélkül, hogy 
kompromisszumokat kellene kötnie. A sok számítást ugyanis 
nem a felhasználó gépe, hanem a felhő mögé rakott bivalyerős 
gépek végzik. 

n Okosautók
Több gyártó is bemutatta az okos, illetve önvezető autóját, de 
ezek nagy része egyelőre még csak koncepció és csak prototípu-
sok léteznek belőlük.  A  show-n olyan cégek képviseltették ma-
gukat többek között, mint a Toyota, a Hyundai, a Nissan vagy Fi-
at-Chrysler konszern. A bemutatókon főleg a konnektivitás volt 
hangsúlyban, azaz, hogy a lermék a legtöbb okoseszközünkkel és 
netes szolgáltatással 
együttműködik. Az 
autókba szerelt hang-
vezérlés terén a Mic-
rosoft egy lépéssel a 
többiekkel előtt jár, 
ugyanis a Cortana 
asszisztens foglal he-
lyet mind a Nissan 
mind pedig a BMW 
okosautóiban is.
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Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából

n Okos hajkefe
Természetesen idén is akadtak különleges eszközök, melyekről 
nem is gondolnánk, hogy okos verzió is létezik belőle. Most a 
L’Oréal által bemutatott okos hajkefe volt az egyik nagy szen-
záció a CES-en. A hajkefe teljes diagnosztikát ad a hajunkról, 
mindezt úgy, hogy a beépített mikrofon folyamatosan figyeli a 
fésülködés közbeni hangokat, ami alapján olyan dolgokat tud 
megfigyelni, mint például a hajunk zsíros vagy száraz-e, az apró 
szenzorok pedig a hajunk töredezettségi állapotáról vagy sérü-
léseiről adnak visszajelzést. A teljes, hajunk állapotára vonatko-
zó pontszámokat pedig az eszközhöz tartozó app-on keresztül 
tudhatjuk meg. Az állapotfelmérésnél olyan dolgokat is figye-
lembe vesz a hajkefe, mint a szél, az UV-sugárzás és a hőmérsék-
let. Emellett a beépített gyosrsulásmérő és giroszkóp feltérképezi 
hajkefélési technikánkat és ezek alapján ad tanácsokat a helyes 
módszer elsajátításához. Divatbemutatók előtt nem lesz tanácsos 
okos hajfefét használni, mert a fodrászok sosem végeznek a mo-
dellekkel, ha mind a hajának adataira lesz majd kiváncsi.

Forrás: exhibitoronline.com

Barcelona, Spanyolország
MWC 2017 
A barcelonai Mobil Világkongresszus a Fira Barcelona Grand 
Via-ban került megrendezésre, ahol 8 csarnokban több mint 230 
ezer négyzetméteren várta a látogatóit. A show nem csak a kiál-
lítói tereket, hanem az azok között lévő tereket is kitölti, itt talál-

hatók a food truckok, a promóciók, de akár tesztvezethetünk is 
ezen a területen. Az idei trendek könnyen felismerhetőek voltak, 
majd minden csarnokban volt AR és VR eszköz, és a nagy vissza-
térők mellett természetesen jócskán lehetett találkozni innovatív 
megoldásokkal és hamarosan a mindennapjaink részévé váló új 
szabványokkal is, mint például az elkövetkezendő években beve-
zetésre kerülő 5G-vel.
A Samsung nem merte bemutatni S8-as modelljét a Note7 nagy 
bukása után, inkább biztos vizeken evezett csak. A Huawei ren-
dezvényére ezzel szemben kétszer annyi újságíró volt kiváncsi, 
mint tavaly. A legnagyobb sor viszont a Nokia standja előtt kí-
gyózott. A Nokiát tekinthetjük a tavalyi és az idei év nagy visz-
szatérőjének, ugyanis a HMD Global finn csapat visszavásárolta 
a Microsofttól a név használati jogait és tavaly Kínában már be 
is mutatták első Androidos készüléküket a Nokia 6-ot. Ezen te-
lefon testvéreit jelentették be most be az MWC-n, így a család 
már három készülékből fog állni, melyek a Nokia 3 és Nokia 5 és 
Nokia 6 nevet viselik. 

New York, USA
Titkos ajtó az Oreohoz
2016 egyik tavaszi reggelén New Yorkban, a 18. utcában egy fur-
csa Oreo ajtó tűnt fel, ahonnan az isteni süti csodák titokzatos és 
ismeretlen világa nyílt meg az érdeklődők előtt. 
Az ismert kekszmárka új ’Csodabarlang’ installációja, ami az 
új Choco Chip keksz bevezető kampányának része garantáltan 
gyerekké varázsolt újra mindenkit. Egy óriás kék kapun hatal-
mas Oreo keksz hívogatott minden járókelőt, hogy bekukkant-
son egy elnagyolt mesevilágba.

Az Oreo híres az innovatív termékfejlesztéséről, és arról, hogy 
évek óta mennyire ügyesen kommunikálják a brandet és az új 
termékeiket. Ez a kampány minden eddigit felülmúlt. Az Oreo 
rajongók a ’Csodabarlangban’ meseszerűen fedezhették fel az 
Oreo világát, a kekszek ízvilágának a fejlődését, és bekukkant-
hattak arra a mesebeli titkos helyre, ahol a kekszek születnek.
Nem titkolt szándéka volt a kreatív ügynökségnek, hogy a gye-
rekkori emlékeket idézzenek fel, egy különleges fantáziavilág 
megelevenítésével.
A kampány két fő elemből 
állt. Az egyik egy 360° vi-
deó, amit social felületeken 
is népszerűsítettek. A másik 
egy egyhéten keresztül tartó 
Twitter kampány volt, ahol 
a a userek különböző nye-
reményekért retweetelték 
az Oreo üzeneteket. Kiegé-
szítésképp geolokációs 
Snapchat filtert is fej-
lesztettek, tehát ha 
az Oreo mesevi-
lág közelébe ke-
rültek a rajongók, 
egy extra felületen 
is kiterjeszthették az 
élményeiket.
A Csodabarlang Los Ange-
lesben is feltűnt pár hónap-
ja. Vajon Budapesten is fel-
bukkan majd?

Forrás: adweek

A 360°-os 
videó itt 

tekinthető 
meg:
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

2016 is rekordév a turizmusban

A tavalyi év még a 2015-ös rekorderedményeket is felülmúlja 
– hangsúlyozta évértékelőjében a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgatója. Guller Zoltán rámutatott, hogy a turizmus 
nem csupán vendégéjszakákról és a szálláshelyekről szól, fej-
leszteni kell a kulturális programokat, a sportrendezvényeket, 
a gyógyhelyeket is. Az Ügynökség célja a magyarországi turiz-
mus lehetőségeinek kiaknázása és fejlődési ütemének gyorsítása. 
A Hotel Momentsben tartott sajtótájékoztatón Princzinger Pé-
ter általános-, valamint Gajda Tibor stratégiai- és szakmai ve-
zérigazgató helyettes társaságában Guller fontos szakmai vál-
tozásnak nevezte, hogy az Országgyűlés döntése értelmében a 
jövőben a turisztikai fejlesztések immáron nem termék-, hanem 
desztinációalapúak, ennek eredményeként a „szigetszerű” kor-
szerűsítések helyett teljes körű megújulások várhatók. A vezér-
igazgató elmondta azt is, hogy a kormány eddig három térséget 
nyilvánított kiemelt turisztikai desztinációnak: a balatoni térség 
fejlesztésére 365 milliárd forint magyar és uniós forrás jut, Sop-
ron és a Fertő térségére pedig 60 milliárd. A harmadik térség-
re – Tokaj-Hegyalja – Nyírség – Felső-Tisza vidéke – fordítható 
összegről még nem született kormányhatározat és még az idén 
szeretnék a kormány elé vinni a Budapest és agglomerációjának, 
valamint a Debrecen – Hortobágy a Felső-Tisza, Eger, Pécs, Vil-
lány, Békéscsaba, Sárvár és Kőszeg kiemelt turisztikai térséggé 
nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket. Hangoztatta, hogy 
ugyancsak az idén elkészül az ország 20 évre szóló turisztikai 
stratégiája, valamint elkezdődik az országmárka megújítása is. 
Guller az Airbnb-hálózatról azt mondta: az állam nem az online 
szerveződő szolgáltatás felszámolására, hanem a jogkövető mű-
ködés biztosítására törekszik, s reagálni kell arra, hogy a rövid 
távú lakáskiadás elterjedése az albérleti árakat növeli, a szállodai 
szobaárakat viszont visszafogja. 

(Forrás: MTI) 

Agyrém turisztikai beruházások
A kormány a kevesebb mint 2000 fős Gyulaházára 3 milliárd Ft-
ból épít „űr-központot”, illetve 2,5 milliárd Ft közpénzből a világ 
leghosszabb üveghídját építhetik meg Sátoraljaújhelyen - olvas-
ható a Magyar Közlöny értesítésében. Az egyetlen magyar űr-
hajós, Farkas Bertalan szülőfalujának polgármestere csak egy új 
kiállítótermet akart tető alá hozni, de a kormány és Seszták Mik-
lós fejlesztési miniszter mert nagyot álmodni, és a Közlekedési 
Múzeum űr- és légiközlekedési gyűjteményét odaköltöztetik a 
Felső-Tiszához. Gyulaháza igencsak kiesik az ország vérkeringé-
séből, s még a közeli főút is elkerüli. A polgármester elmondta, 
hogy Gyulaházának csodára lenne szüksége, ugyanis a közmun-
ka ellenére jelentős a munkanélküliség és az elvándorlás is sújtja 
őket. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt már két éve viccelődik az-
zal, hogy űrközpontot kellene építeni - igaz, szerintük a dinami-
kusan fejlődő Felcsúton.
Szintén a Felső-Tisza, Tokaj és a Nyírség turisztikai fejlesztésének 

részeként 2,5 milliárd forintos üveghíd épül Sátoraljaújhelyen. A 
büszke tervek szerint Guiness rekord készül: ez lesz a világ leg-
hosszabb üveghídja, ugyanis 700 méteres hosszával 270 métert 
ver majd az eddigi csúcstartó kínai üveg függőhídra. Lázár János 
a miniszterelnökséget vezető miniszter heti sajtótájékoztatóján 
egy kérdésre válaszolva elmondta: jó ötlet a beruházás, az eddi-
gi kalandparkot és sípályát évente 227 ezer turista látogatja, így 
megérdemli a város a támogatást. Sároraljaújhely polgármestere 
szerint igenis nagy szüksége van erre a városnak, mert a beruhá-
zástól több száz új munkahelyet és évi egymillió turistát remél-
nek. Hozzátette, hogy a bevételeket kátyújavításra is költik majd.

(Forrás: index, HVG.hu, RTL híradó)

Év szállodái pályázat:  
16 jelentkező versengése...
Közel 950 szállodából a tavalyi 21 után már csak a korábbi évek-
re jellemző szinte ugyanaz a 16 hotel jelentkezett, pedig érdemes 
volt, hiszen szinte mindenki nyert valamilyen fő-vagy különdíjat. 
Különleges pontrendszerrel, alaposan minősítik a szállodákat, 
és nagyszabású gálán adják át az okleveleket. Az idei díjátadón a 
15 év után az év végén váratlanul lemondott Niklai Ákos utóda, 
Könnyid László ügyvezető alelnök elmondta: a zsűrinek nehéz 
dolga volt, szoros lett a sorrend. A háromcsillagos kategóriában 
négy, a négycsillagosban kilenc, az ötcsillagosban pedig három 
hotel mérette meg magát. Rámutatott: a hotelek munkájában ta-
valy előtérbe került a vendégvélemények kezelése, az innovatív 
technológiai fejlesztések és a fiatalos kreativitás, valamint a he-
lyi beszállítók előnyben részesítése. A pályázatokban megfogal-
mazott best practise-eket idén is közzéteszik az MSZÉSZ web-
oldalán. Az 5*-os kategóriában a sárvári Spirit Hotel Thermal 
Spa érdemelte ki a címet, a 4*-osok között vidéken az alsópáhoki 
Kolping Hotel Spa & Family Resort, a 3*-osoknál a fővárosi The 
Three Corners Hotel Art lett a legjobb a szűkös mezőnyben. A 
különdíjaknál a legdinamikusabb szállodai teljesítmény-növeke-
désért a gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda, az innovációért a 
vonyarcvashegyi Zenit Hotel Balaton, a legjobb személyzeti poli-
tikáért a Radisson Blu Béke Hotel Budapest vehette át az elisme-
rést, a Főnix díjat az ibis Styles Budapest City kapta.

(Forrás: Eventer, Turizmus Online)

8. VinCE Budapest Wine Show
Hagyományosan a Corinthia Hotelben tartják meg március 17-
19. között Közép-Európa legnagyobb boreseményét, ahol 125 
pincészet több mint 1.000 borát mutatják be. A szakma és az ér-
deklődők találkozhatnak az ország legjobb borászaival, illetve 
200 hazai és külföldi kereskedővel és borszakíróval, hogy meg-
beszéljék a szakma kérdéseit, problémáit, trendjét. 15 nemzetkö-
zi mesterkurzust is tartanak. ahol világhírű borszakértők oszt-
ják meg tudásukat a jelentkezőkkel. De az egyszerű borkedvelők 
is felkereshetik a hotel exkluzív termeit, s kedvükre hasonlíthat-
ják össze a termelőket, a régiókat, akár országokat. A rendezvény 
küldetése az elmúlt évek során nem változott: továbbra is a bor-
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piaci szereplők B2B fóruma kíván lenni. Ugyanakkor két éve ki-
bővült a VinCE Awards díjkiosztó gálával, ahol a szakmabeliek 
(és idén már a borkedvelők) szavazatai alapján ismeri el vendég-
látóhelyek, szolgáltatók, kereskedők munkáját. Az első VinCE 
Budapestet 2010-ben Jancis Robinson Master of Wine nyitotta 
meg, az azóta eltelt években összesen harminc MW fordult meg 
a rendezvényen kóstolókon, mesterkurzusokon, workshopokon. 
Az idei programok előadói között is számos neves szakember 
és Master of Wine található. a szervezőknek sikerült megnyer-
niük többek közt a Roederer champagne-ház pincemesterét, a 
Taittinger exportigazgatóját, vagy éppen az egyik leghíresebb 
spanyol borászt, Miguel Torrest is.

(Forrás: Programturizmus.hu, Vincebudapest.hu)

Magyar sörsikerek Dublinban, Nürnbergben
A borkultúra vezető országaiban már hosszú évek óta nyernek 
arany és egyéb érmeket a valóban egyre kitűnőbb magyar borok, 
de újabban kézműves söreink is mind több elismerést kapnak 
hagyományosan sörös országokban. A februári Dublin Craft 
Beer Cup nevű írországi nemzetközi sörversenyen a magyar 
nevezők egy nagydíjat, 2 arany-, 7 ezüst- és 14 bronzérmet sze-
reztek. Az Alltech Brews and Food Fair keretében meghirdetett 
európai versenyre 370 sört neveztek, Magyarországról 10 sör-
főzde 44 sörét. A nagydíjas a Horizont sörfőzde Saison Witbier 
búzasöre lett, amely a Fűtőház sörfőzde 327-139 nevű stout sö-
rével együtt kapott aranyérmet a 28 fős nemzetközi zsűritől. A 
Fűtőház, a Hopfanatic, a HopTop, a Mad Scientists, a Mecénás 
Sörműhely és a Synthesis Brewing Co. ezüst- és bronzérmes sö-

rökkel is büszkélkedhet. Az Etyeki Sörmanufaktúra, a Monyo 
Brewing co. és a RothBeer söreit pedig bronzéremmel jutalmaz-
ták. Érdemes megjegyezni e neveket, hiszen nemsokára talán 
már úgy emlegetjük őket, mint a ma már közismert neves bor-
pincéket. A verseny főbírája szerint korábban a stoutok uralták 
ezt a versenyt, ma a legmagasabb minőségi szinteket is megütő, 
más típusú sörök versengenek a legjobb helyezésekért.
Európa és talán a világ legnagyobb sörversenyén, a nürnbergi 
European Beer Staron novemberben először szerzett díjat ma-
gyar sör: bronzérmes lett a budapesti HopTop Brewery Midnight 
Express nevű söre a „dry stout” kategóriában. A 30 országból ér-
kezett 124 bíráló, sörsommelier-k vakkóstolással értékelte a sö-
rök szín-, illat-, ízvilágát és az összbenyomást. Nehezen döntöt-
tek az érmek sorsáról, hiszen 44 országból 2.103 sört neveztek, s 
kategóriánként csupán egy-egy arany, ezüst és bronzérmet ítél-
nek meg, s ha a zsűri nem talál olyan sört, amely elérné az elvárt 
szintet, az adott érmet abban az évben nem osztják ki.
A magyar sörkultúra virágzását jelzi az is, hogy két és fél éve a 
világ 21 legjobb sörözője közé választotta egy szaklap a fővárosi 
Kertész utcai „Csak a jó sör” kocsmát. A Thrillist toplistája sze-
rint az üzlet tulajdonosának sikerült összeszednie a legjobb sö-
röket a világ minden tájáról, így bármilyen származású sörissza 
is téved be szomjas torokkal a kocsmába, itt biztosan talál a ha-
zájára emlékeztető sörtípust a 70 országból származó 200 már-
kát számláló kínálatból. A 7,5 decis különlegességek akár 4-5 
ezer Ft-ba is kerülnek, de a sörínyencek persze 1.000 Ft-ért is le-
guríthatnak egy korsót a torkukon.

(Eventer gyűjtés) 

42 milliárd  forintnak megfelelő  összegből  épül 
fel az év végére a tengertől meglehetősen távol 
lévő egykor zárt kínai Szecsuán tartományban 
egy élethű Titanic múzeum.

A 105 éve első útján elsüllyedt luxushajó mása 269 méter 
hosszú, 28 méter széles lesz, és az eredeti hajó minden ele-

mét magában foglalja majd a táncteremtől kezdve a színházon 
át az első osztályú kabinokig. A kivitelezők alaposan áttanul-
mányozták a fennmaradt dokumentumokat – és persze James 
Cameron klasszikussá vált filmjét is. Az építés az eredeti tervek 
alapján folyik, brit, amerikai dizájnerek, szakemberek segítik a 
kínaiak munkáját. Persze a kornak megfelelően változtatásokat 
is végeznek, például wifivel szerelik fel a látványosságot – közöl-
te az építtető cég vezetője. Ha elkészül, a látogatók a jégheggyel 
való ütközést is átélhetik, amelynek következtében egy évszáza-
da 1500 ember fulladt az óceánba. A kínai Titanic múzeum egy 
élménypark része lesz, ahol átadnak majd egy 6D-s filmszínhá-
zat és egy strandot is, illetve meg lehet nézni egy velencei temp-
lom és több európai kastély mását.
A World Travel Awards tavaly a belfasti Titanic múzeumot vá-
lasztotta meg Európa legfőbb látványosságának, amely a hajó 
építésének városában a 100. évfordulóra nyílt meg – csakúgy 
mint egy másik múzeum a mítoszt ugyancsak kisajátítani akaró 
Southamptonban, ahonnan kifutott tragikus útjára. Mindkét vá-

rosban külön iparág épült a Titanic legendájára, a múzeumon kí-
vül külön programcsomag és egy egész negyed áll az érdeklődők 
szolgálatára. Southamptonban a múzeum látogatói bepillantást 
nyerhetnek a munkásosztályból származó legénység, valamint 
otthon maradt családjaik életébe, és virtuális túrán járhatják be a 
híres hajóóriást. Megismerhetik a matrózok, szakácsok és pincé-
rek életét, s a túra végén meghallgathatják a túlélők beszámolóit. 
A múzeumshopban a látogatók Tubtanic fürdőkáddugók, Iceberg 
söröskorsók és Gin and Titonic nevű jégkocka-adagolók közül vá-
logathatnak. Belfastban a négy hajóorrt ábrázoló, csillagformájú 
hatszintes épület, amely a régi hajógyár területén áll, az elmúlt 
években a város egyik jelképévé és legerősebb turisztikai vonze-
rejévé vált és remélik, hogy idővel a város olyan jelképe lesz, mint 
Bécsnek a Prater vagy Párizsnak az Eiffel-torony. 

(Mult-kor.hu, vagabond.se) 

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából

Titanic múzeum
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K orának luxus szállodájához minden építő anya-
got szekérrel hordtak fel Gyöngyösről, illetve 

a környező településekről. Luxus mivoltát igazol-
ja, hogy több zárható garázzsal rendelkező mel-
léképületben külön sofőr-, illetve cselédlakásokat 
alakítottak ki az előkelő vendégek alkalmazottjai-
nak elszállásolására.
Már átadásakor rendelkezett az uszodával, melyhez a 
vizet lajtoskocsikkal hordták fel Gyöngyösről. A szállodát 
eredetileg teljes önellátásra tervezték (üvegház, növények részére 
kialakított ún. előnevelők stb.). Az ehhez kapcsolódó épületeket 
folyamatosan helyrehozzuk, és az eredeti funkciójuknak megfe-
lelően használjuk.
A szálloda – egykori uszodai – mai wellness-részlegének kialakí-
tása az akkori kor újításai közé tartozott, és ma is az eredeti for-
máját és funkcióját megőrizve üzemel. Technikai érdekesség a 
műszaki részlegen található 1927-es gyártású, ma is üzemképes 
aggregátor – áramszünet esetén ma is ezzel oldjuk meg átmene-
tileg az áramfejlesztést.
Jelenleg az eredeti burkolat és oszlopok még megcsodálható-
ak.  Az évek alatt neve változott, volt Élmunkás Üdülő, SZOT 
Szálló, majd ismét Nagyszálló, s jelenleg Hunguest Grandhotel 
Galya. Az épület terméskő burkolattal fedett tömegét és monu-
mentalitását csak távolról lehet igazán megcsodálni.
Nevesebb vendégei voltak megnyitása óta többek között: Ily-
lyés Gyula, Németh László, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Honthy 

Hanna. Leghíresebb vendége azonban Kodály Zoltán 
volt, aki 1952-ben már a 70. születésnapját is itt töl-

tötte, és a szállodában komponálta Csendes Mise 
c. művét.
A szállodában forgatták a Havasi napsütés c. 1940-
ben bemutatott filmet Tolnay Klári, Turay Ida és 

Csortos Gyula főszereplésével.
1952 tavaszán a Szakszervezet Országos Tanácsa ér-

tesítette a galyatetői Élmunkás Üdülő vezetőségét, hogy a 
szálloda I. emeletén a 108-as és az abból nyíló 107, erkélyes szo-
bákat Kodály Zoltán és felesége részére tartsa fenn rendszeres 
pihenőül. 1952 tavaszán érkeztek először nyaralni első feleségé-
vel, Emma nénivel. Közel 15 év számottevő időszakát töltötték a 
Hotel falai között.  Kodály Zoltán a hosszú sétái közben, a magá-
val vitt szétnyitható turistaszékére ülve gyönyörködött a tájban. 
Ezekből az emlékekből született a híres Mátra Képek vegyes kari 
kórusműve.
A hotel a kétezres évek elejéig alacsony szolgáltatási színvonalat 
nyújtó, kétcsillagos szállodaként üzemelt, amelyre már igencsak 
ráfért a felújítás, de napjainkban már újra régi fényében tündö-
köl, és újra színvonalas és változatos funkciókkal szolgálja a ven-
dégek kényelmét.

Hunguest Grandhotel Galya****
H-3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány 10.

Tel: 37/576 501 • grandhotelgalya@hunguesthotels.hu
www.grandhotelgalya.hunguesthotels.com

Galyatető, Hunguest Grandhotel Galya
Egy kis történelem…

A hotel 1937-ben készült tervek alapján 1939-ben épült, egy 5 hektáros erdő és zöldterület közpon-
ti részén. Megépítése óta ismert és közismert a magyarok körében, hiszen közel 75 éve szanató-
riumként, SZOT üdülőként, illetve szállodaként is népszerű üdülőhely. Több generáció számára a 
Mátrával összeforrott épített érték, a Felső-Mátra szimbóluma.

    Helyszínajánló 
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Helyszínajánló

Szállodánk Szeged mediterrán hangulatú belvá-
rosához közel, a Tisza parton várja vendégeit.

S zegeden egyedülálló módon, egy fedél alatt tudunk biztosítani 
minden szolgáltatást, ami egy sikeres rendezvényhez szüksé-

ges. 400 fős éttermünk, számos konferencia- és szekciótermünk 
(50-450 főig), valamint hangulatos kertünk kiválóan alkalmas 
magas színvonalú konferenciák, rendezvények és kerti partyk le-
bonyolítására. Éttermünkben a kulináris élvezetekről világbaj-
noki aranyérmes és olimpiai ezüstérmes séf gondoskodik.
Szállodánk 196 db szobával és minden igényt kielégítő, változa-
tos szobatípusokkal rendelkezik. Kandallós és jakuzzis luxuslak-
osztályaink a béke és nyugalom szigetei.
A sikeres rendezvényekhez hozzátartozik a színvonalas kikap-
csolódás is: csak tőlünk van közvetlen átjárás a Napfényfürdő 
Aquapolis fürdőkomplexumba. Bérelje ki a fürdő területén ta-

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****superior, Szeged

lálható exkluzív Csendes wellness részlegünket, vagy szervez-
zen bowling versenyt, ha egyedi élményekkel fűszerezné ren-
dezvényét.
Nálunk a parkolás sem probléma! 230 férőhelyes mélygarázsunk 
gondoskodik az autók pihenéséről, amíg a vendégek a szakmai 
előadást hallgatják. Összerázná a csapatot? Mi ebben is segítünk! 
Száraz és vizes csapatépítő programok széles választékával ga-
rantáljuk, hogy vendégeik felejthetetlen élményekkel gazdagod-
janak.
Felkeltettük érdeklődését? Kérje egyedi, személyre szabott ajánla-
tainkat!

Hunguest Hotel Forrás**** superior

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Tel: (62) 566-466

E-mail: hotelforras@ligetfurdokft.hu
honlap: www.hotelforras.hunguesthotels.com

fb: www.facebook.com/hhforras
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Rendezvények vadregényes extrákkal! Festői kör-
nyezetben található romantikus kastélyszállo-
dánk Magyarország egyik legszebb klimatikus 
üdülőhelyén  Lillafüreden  található, mely  Buda-
pestről az M3 autópályán keresztül közel két óra 
alatt megközelíthető.

A szálloda egyediségét a hamisítatlan főúri hangulat, a kan-
dalló, a stílusos bárzene, a festett ólomüveg ablakok és az 

egyedi hangulatú boros pince biztosítja. 250 fős éttermünk, szá-
mos konferencia- és szekciótermünk (20–250 főig), valamint 
hangulatos kastélykertünk kiválóan alkalmas magas színvona-
lú konferenciák, rendezvények és kerti partyk lebonyolítására. 
A kulináris élvezeteket a világbajnokságon és nemzetközi verse-
nyeken díjnyertes séfünk csapata garantálja. 
Szállodánk 133 db szobával és minden igényt kielégítő, változa-
tos szobatípusokkal rendelkezik. Kandallós és jakuzzis luxus-
lakosztályaink, valamint az egyedi bútorzattal ellátott elnöki 
lakosztályunk különleges élményt biztosít a prémium szolgál-
tatásokra vágyó vendégeknek. A szakmai programokat követő-

en szállodánk wellness részlegében is 
lehetőség nyílik a pihenésre. Feszített 
víztükrű medence, szauna, gőzfürdő, 
jakuzzi, sókamra és törökfürdős han-
gulatú, fűtött pihenő felületek várják 
a lazítani vágyókat.
Rendezvénye kísérőprogramjának 
csak a képzelete szabhat határt! A 
szállodánktól pár száz méterre talál-
ható Lillafüredi Libegő és Kaland-
park szolgáltatásai, a cseppkőbar-
langok, az erdei kisvasút izgalmas 
programkínálatot és feltöltő kirándulásokat biztosít a csapat szá-
mára. Igény esetén 7 személyes elektromos kisbuszokkal bizto-
sítjuk a kényelmes utazást.
Szállodánk parkolójában biztonságos, őrzött parkolásra van le-
hetőség. Összerázná a csapatot? Mi ebben is segítünk! Szállo-
dánk egyedi csapatépítő programokat, klasszikus készség- és 
szervezetfejlesztő tréningeket, illetve a szabadidő aktív eltöl-
tését célzó programokat tud szervezni vendégei részére. A kért 
program tartama az egyedi idényekhez igazodva néhány órás, de 
akár több napos is lehet.
Ha Ön és csapata egyedülálló, újszerű programot keres, ami segíti 
összehangolni a munkahelyi kollektívát, növeli a csapat teljesít-
ményét és javítja a kommunikációt, kérje ajánlatunkat! 

Hunguest Hotel Palota**** superior

3517 Lillafüred, Erzsébet sétány 1.
Tel: (46) 331-411

E-mail: hotelpalota@ligetfurdokft.hu
honlap: www.hotelpalota.hu

fb: www.facebook.com/hhpalota

Helyszínajánló  

HUNGUEST HOTEL PALOTA****superior, Lillafüred
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A Balaton Szabadidő  
és Konferencia Központ
A Balaton Szabadidő és Konferencia Központ Ba-
latonfüred nyugati oldalán a 71-es főúttól észak-
ra helyezkedik el, Budapesttől 130 km-re, a Sár-
melléki repülőtértől 100 km-re, 
Sokoldalúságával az északi part vezető intézmé-
nye, mely alkalmas  többfunkciós  komplex  ren-
dezvények lebonyolítására.

K özel 10 éve került átadásra, a kor el-
várásainak megfelelő műszaki és 

technikai színvonalon, mely azóta folya-
matosan fejlesztésre került.
A sportcsarnok küzdőtere 1107 m2, mely-
nek pályatalaja, teljes felületén a DESSO 
DLW Sports System alapján készült, (1.5 
cm szivacs, 3 mm vaslemez, 4 mm linó-
leum) így kiválóan alkalmas nemzetkö-
zi versenyek megtartására, rugalmassá-
ga miatt kíméli az ízületeket. A sportesemények és edzőtáborok 
mellett alkalmas koncertek, konferenciák megtartására.
Lelátóján 724 rögzített ülőhely van, mely további 400 rakásolható 
konferenciaszékkel bővíthető.
További 2 szekcióteremünk közül az egyik egy 153 fős Multiplex 
Mozi,  a másik egy 200 fő befogadására alkalmas helyiség.
A létesítményben található melegkonyhás étterem, a hét minden 
napján finom ételekkel, udvarias kiszolgálással, családias han-
gulattal várja vendégeit. Légkondicionált, 300 fős Panorámater-
münk, és hozzá kapcsolódó Panorámateraszk kiváló helyszíne 
lehet akár baráti, családi összejövetelekhez, esküvőkhöz, konfe-
renciákhoz, egyéb eseményekhez.

Az étteremnek kizárólagos catering joga van, így magas színvo-
nalon képesek akár 600 fős gálavacsora megszervezésére is.
Az épületben található még egy táncterem, és egy konditerem, 
melyek nagy rendezvények esetén – igény szerint – szekcióte-
remként is funkcionáltahnak. Ehhez tartozik még a szaunavilág, 
ahol minden adott a nyugalmas feltöltődésre.
A csarnok körbeöleli a 800 néző befogadására alkalmas lelátóval 
rendelkező szabadtéri színpadot, mely egyedi hangulatot, és kü-

lönleges helyszínt teremt a különféle kul-
turális események megtartásához. 
A Balatonfüred Városi Uszoda a szabad-
idő komplexum szomszédságában he-
lyezkedik el, melyben egy 8 pályás 2 m 
mély és 33 m hosszú versenymedence ta-
lálható, valamint rendelkezik egy 80 cm-
es, 12 m hosszú tanmedencével is. A sza-
badidős úszás, és úszásoktatás mellett 
alkalmas nemzetközi versenyek, vízilab-

da-edzések és -mérkőzések rendezésére.
A medencékhez wellnessrészleg tartozik, ahol jakuzzi, gőzka-
bin, finn szauna és infra-szaunák – kiegészítő szolgáltatásként – 
masszázzsal is várják a pihenni, feltöltődni vágyókat.

Kérje komplex árajánlatunkat, akár néhány fős eseményről,  
akár 1000 fős nagy rendezvényről van szó!

Balaton Szabadidő és Konferencia Központ  
Balatonfüred Városi Uszoda 

8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 
Telefon: +36 87 480 196 

balatonkonferencia@t-online.hu

Helyszínajánló
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É vről-évre nagy fejtörést tud okozni a csapatépítő program ki-
választása, hisz fontos, hogy a különböző beállítottságú és 

személyiségű kollégák egyformán jól érezzék magukat és való-
ban feltöltődésnek, közös élménynek éljék meg az együtt töltött 
időt. A miskolctapolcai Avalon Park változatos, színes program-
palettát kínál a különböző összetételű társaságok összekovácso-
lására az inspiráló erdei környezetben. 
A jól megválasztott helyszín és progra-
mok a monoton hétköznapokat izgalom-
mal, újdonsággal töltik meg és egyben fel-
töltődést is jelentenek a társaság számára. 
A csapatépítő napok szakmai részének 
három különböző méretű, high-tech au-
diovizuális rendszerrel felszerelt konfe-
renciaterem, míg a szórakoztató, vidám 
játékos feladatoknak az Avalont körülöle-
lő Bükki Nemzeti Park ad otthont. Az Avalon Park szolgáltatási-
nak széles skálája pedig tovább színesíti az ott töltött csapatépítő 
napokat, ahol akár egy gokartversenyen, vagy e-bike és e-scooter 
túrák során is kiengedhetik a kollégák a fáradt gőzt és forrnak 
egy csapattá.
Az ügyességi programok, mint az „Avalon Resort kincse nyomá-
ban”, az „Indiana Jones Függőhídja – Hídépítő Stratégiai Élmény-
játék”, vagy a most még újdonságnak számító Íjharc csapatjáték 
célja a csapat építése, a csapattársak együttes feladatmegoldása, 
kreativitása, találékonysága. Az egyedülálló környezetben zajló 
játékok határtalan szórakozást ígérnek, de nem feledkeznek meg 

a közös munka okozta büszkeség eléréséről és az összefogás erejé-
ről sem. Egy terepjárós élményprogram Miskolctapolcán és kör-
nyékén vagy egy éjszakai erdei túra, ahol a GPS pontok és a köl-
csönös bizalom segítségével tesztelheti a társaság a képességeit, 
garantáltan összekovácsolja a csapatot. A feledhetetlen élmények 
tárháza kimeríthetetlen, így még akár egy hőlégballonozás is be-

kerülhet a közös élmények sorába. 
Az adrenalindús outdoor programok 
mellett természetesen számos izgal-
mas indoor csapatépítő játékkal várja az 
Avalon Park a cégeket, partnereket. A 
„Sivatagi tragédia”, ahol egy repülőgép 
szerencsétlenség utáni túlélésért küzd-
hetnek a csapattagok vagy a különleges és 
izgalmas, kihívást rejtő feladatokat nyúj-
tó szabadulós játék és kvízek során a kö-

zös játék öröme és a közös siker hozzájárul majd mind az egyén 
önbizalmához, mind a csapatkohézió megerősítéséhez.
A konferenciák vagy programok után az Avalon Ristorante gon-
doskodik a finom falatokról. A csapatépítőre a koronát az egye-
dülálló Avalon Resort & SPA szobái és exkluzív HONKA rönk-
házai teszik fel. A szálloda különleges atmoszférája és wellness 
részlege olyan lelki feltöltődést nyújt, mely után mindenki kisi-
mulva tér vissza a munkahelyére.

Avalon Resort & SPA
3519 Miskolctapolca, Iglói út 15.

+36 46 200 200 • sales@avalonresort.hu • www.avalonpark.hu

Helyszínajánló

Avalon Park – A csapatépítő-helyszín
Avalon Park a legjobb csapatépítő-
helyszín, ahol színes programok és 
közösen átélt élmények kovácsol-
ják igazi csapattá a kollégákat
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Zichy Mihály – az illusztrálás és 
a magyar romantikus festészet 
kiemelkedő alakja – 1827. ok-
tóber 14-én született a Somogy 
megyei Zala községben.
Főúri családból származott. A 
veszprémi piarista gimnázium-
ba került, ahol nehezen visel-
te a kötöttségeket, kicsapták, 
ezért Pesten a kegyesrendiek gimnáziumában folytatta tanul-
mányait. Közben egyre inkább a rajzolás vált a szenvedélyévé, 
s a jogi karra járva párhuzamosan a függőleges 16. sorban lévő 
művész festőakadémiáján tanult. A jogi tanulmányok mind ke-
vésbé kötötték le figyelmét, inkább a művészi pálya vonzotta. 
Hogy technikailag is fejlődhessen, Bécsbe ment, ahol a termé-
szetességre, a valóságfestésre törekvő Waldmüller magániskolá-
jában képezte magát. Első jelentős művét, a romantikus voná-
sokat mutató, vízszintes 65. sorban olvasható című művét is itt 
alkotta. Munkái hamar kedveltek és keresettek lettek, vízszintes 
1. sorban található című képét megvásárolta a bécsi Műegylet. 
Sikereit sokan irigyelték, de közben édesanyjával is összeveszett, 
aki sokallotta fia bécsi költségeit. A heves természetű Zichy végül 

A 19. század magyar festői
Zichy Mihály
(1827–1906)

RejtvényHelyszínajánló

Hotel Mediterrán
Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egye-

dülálló üvegfalú különterme és csodálatos belső kert-
je ideális helyszín céges tréningek, előadások, termékbe-
mutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására. 
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény 
résztvevőinek!

Hotel Mediterrán 
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a

Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu sales@hotelmediterran.hu
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Vízszintes 
1. Megfejtés 13. Vontatóról leváló 14. Bőrfertőzés eredménye lehet 17. „A” mar-
garin féle 19. A Tupoljev-féle gépek rövidítése 20. Délelőtt Londonban! 22. Az 
egyik szülő, becézve 23. Ilyen bimbó is van 25. Lengyel légitársaság 27. Tolda-
lék féle 29. Fejfedő 31. -ke párja 32. Duplázva táptalajféle 33. Vers és öv is le-
het ilyen 34. Ízesít 36. Vizes, tőzeges területen 37. Kettős betű 38. TG 39. Kopasz 
41. Terület rövidítése 42. Ön olaszul 43. Szeglet 45. Ismert együttes, tagjai ki-
festették magukat a koncertre 46. A nátrium vegyjele 48. Nem éles 49. Orosz te-
herautó márka 50. Az Iza becézett alakja 52. Magyar Optikai Művek 54. Lentebb 
55. Indiai eredetű torna és életmód 57. Becézett női név 59. Riadó 60. Sor 61. Vi-
gyáz rá 62. Szobanövény fajta 63. Nem azonos 64. Szúró szerszám 65. Meg-
fejtés

Függőleges
2. Rangjelző 3. Ritka női név 4. Galuska is van ilyen 5. Afrikai állat, a zsiráf legkö-
zelebbi rokona 6. Nem igaz, amit mond (szleng) 7. Hiányos láda! 8. Azonos betűk 
9. Indíték 10. Magot hint 11. Lentebb 12. Kiejtett betű 15. Megfejtés 16. Megfej-
tés 18. Régi rádióféle 21. Góg „párja” 23. Például az arany minőségének jelző-
je 24. Gonosztevő, útonálló latin eredetű elnevezése 26. Rendben! 28. Értéktelen 
növény 29. Káposzta is van ilyen 30. Írók klubja 35. Ragadozó madár fegyvere 
ez is 37. Tehát… 39. Hajó fara 40. Düledező 42. Evőeszköz féle 44. Egykor volt 
minisztérium rövidítése (pl. a közlekedés is ide tartozott) 45. Koreai autómár-
ka 47. „A” görbeláb (több szó) 51. Somogy megyei település, termálfürdője is-
mert 53. Rossz minőségű (szleng) 56. Hacsaturján keresztneve 57. Legelöl álló 
58. Tartozó 60. Vízi építmény 61. Időmérő 63. Üres mén! 64. Dátumrag

Rejtvény

Összeállította:  
Balázs László ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 

közölte a családdal, hogy 
soha többé nem fogad el 
hazulról pénzt, s szavát 
megtartotta.
Ekkor állt be döntő fordu-
lat az életében: felfogad-
ták rajztanárnak I. Miklós 
cár unokahúga mellé, akit 
Bécsben gyógyíttatott csa-
ládja. A bécsi tartózkodás 
végeztével Zichy is eluta-
zott a családdal Szentpé-
tervárra, itt élte át a magyar 
szabadságharcot, majd an-
nak leverését, s a cári in-
tervenciót. Ezután megvált 
a nagyhercegnő udvarától, 
s független festőként mű-
ködött. Az arcképek mel-
lett megörökítette az udvar 
díszünnepségeit és a vadá-
szatokat, Oroszországban 
fedezte fel az akvarellnek, 
a szépiának, a grafikus 
művészetnek a jelentősé-
gét, s ekkor kezdett iga-
zán grafikával foglakozni. 
1858 áprilisában az Orosz 
Művészeti Akadémia tag-
ja lett, 1859 januárjában 
megkapta a függőleges 15. 
sorban szereplő nevű érdemrend harmadik fokozatát, 
majd ez év májusában elnyerte a Császár Őfelsége festő-
művésze címet, amely 6000 rubelos fizetésével pompás 
megélhetést biztosított számára.
1874-ben Párizsban telepedett le, ahol bekapcsolódott a 
Párizsi Magyar Egylet életébe. Itt készítette el egyik fő-
művét, A rombolás géniuszának diadalát. 1879-ben meg-
rendelést kapott Pétervárról: Lermontov Démonjához, 
Goncsarov Oblomovjához és Rusztaveli Párducbőrös lo-
vagjához kértek tőle illusztrációt. Miután végzett munká-
jával, Magyarországra indult, s rövid időre a zalai családi 
birtokon telepedett le. Az itthon töltött évek alatt – töb-
bek között – a Petőfi-kötethez készített illusztrációkat.
1881-ben megint útra kelt. Előbb a Kaukázusban tett kör-
utat, majd visszatért Pétervárra, ahol 1883-ban III. Sán-
dor cár udvari festője lett. Itt érte a hazulról jött ajánlat: 
illusztrálja Arany János balladáit és Madách művét, Az 
ember tragédiáját. A felkérésnek örömmel tett eleget, így 
születtek meg élete legszebb, legmélyebb alkotásai, me-
lyek itthon is népszerűvé tették, s a XXI században is cso-
dáljuk.
Noha többször is készült vissza Magyarországra, magyar 
állampolgárságáról sem mondott le soha, az utazásra már 
nem kerülhetett sor. Egészségét élete utolsó szakaszában 
gyógyíthatatlan betegségek támadták meg, s 1906. febru-
ár 28-án Szentpétervárott elhunyt.
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A tarcali Gróf Degenfeld Kastélyszálló

A 
 rendszerváltás után egykori ma gyar országi birtokai után 

kapott kárpótlási földek cseréjével és vásárlásokkal alakult ki 
Tokaj-hegyalján a több mint 100 hektáros szőlőbirtok, amely a 
térség legjobb területei közé tartozik. A család Degenfeld Mária 
férje, Thomas Lindner baden-württembergi nagyiparos anyagi 
segítségével alakította ki a modern szőlészeti-borászati-, majd 
vendéglátóipari-turisztikai vállalkozást. A tarcali Terézia kert 
lett a birtok központja, ahol egy ősi pincét vásároltak. A sző-
lőterületek 53%-ban furmint, 30%-ban hárslevelű és 17%-ban 
sárgamuskotály tőkéket tartalmaznak. A birtok már 2005-ben 
és 2006-ban is második helyen végzett az Év legjobb pincésze-
te versenyen, borai számos nemzetközi versenyen érnek el ko-
moly eredményeket. Legutóbb az 1999-es évjáratú 6 puttonyos 
aszújuk a londoni Decanter borversenyén nyert aranyérmet. 
Visszavásárolták és EU támogatással 2001-re felújították a To-
kaj főterén álló, egykor a család tulajdonában lévő, elhanyagolt 
állapotú Degenfeld Palotát, amelynek 1800 nm-es belterületén 
elegáns vendéglő, pinceborozó, borszaküzlet és konferenciater-
mek is működnek. 
A fejlesztések során a szőlőbirtok festői központjában, ősi fák 
között lévő egykori vincellér iskolából alakították ki 2003-ra a 
négycsillagos Gróf Degenfeld Kastélyszállót, amely 20 szobával 
és egy lakosztállyal várja a vendégeket. A Terézia kert közepén 
kialakított monarchia-kori hangulat és a természet adta nyu-
galom egyedülálló hangulatot biztosít a vendégek számára. Az 
antik bútorok, a régi festmények, a velencei csillárok 19. századi 
miliőt idéznek fel és kápráztatják el a betérőket. A kényelmes és 
szép fotelek, a márvány kandalló melege nyújtotta komfort egy 
pohár tokaji bor mellett élvezhető a legjobban. A 60 fő kiszolgá-
lására alkalmas elegáns étterem, a parkra néző, hangulatos nyá-
ri terasz, valamint a 40 személyes, egyedi hangulatú pinceboro-
zó várja a kitűnő ételek és kiváló borok kedvelőit. A különterem 

biztosítja az üzleti és családi rendezvények, esküvők, fogadások 
magas színvonalú lebonyolítását. A kastélyszálló éttermébe be-
térő vendégek igazi kulináris különlegességekből válogathatnak. 
A séf a nemzetközi konyha ételeivel, helyi jellegzetességekkel és 
persze a legjobb tokaji borokkal várja az idelátogatókat. 
A Kastélyszálló jól felszerelt konferenciaterme különösen al-
kalmas konferenciák, csapatépítő tréningek, partnertalálko-
zók, management meetingek, bankettek, céges kirándulások és 
egyéb rendezvények megtartására. Az elegáns, hangulatos kör-
nyezet, illetve az udvarias kiszolgálás nyugodt körülményeket 
biztosít az eredményes munkavégzéshez. A kényelmes szobák, 
a wellness- és sportszolgáltatások a szabadidő kényelmes eltöl-
tését szolgálják. Fűthető nyitott medence, szauna, fitness terem, 
teniszpálya és kerékpárkölcsönzés is rendelkezésre áll. Az étte-
remben és a pinceborozóban speciális borkóstolók, borvacsorák 
megtartására van lehetőség. Fekvésének és adottságainak kö-
szönhetően Tokaj és környéke számos programlehetőséget kí-
nál. Tökéletes kiindulópontja lehet számos kirándulásnak, mú-
zeumlátogatásnak, aktív pihenéssel egybekötött programoknak, 
gyalogos-, és kerékpártúráknak is. Mindezt akár előzetesen is 
meg lehet beszélni programszervezőkkel, hogy segítsenek meg-
valósítani az egyedi igényeknek megfelelő programot. A Gróf 
Degenfeld Kastélyszálló és a szőlőbirtok együttműködése kere-
tében a birtokon tett pincelátogatás és bórkóstolás során a céges 
és magán rendezvények résztvevői megismerkedhetnek a borá-
szati technológiákkal, a feldolgozás folyamatával, és választhat-
nak öt- (standard), hét- (prémium), illetve nyolc fajta bor (delux) 
kóstolása közül.

Gróf Degenfeld Kastélyszálló
H-3915 Tarcal, Terézia kert 9.

Tel.: +36-47-580-400
Fax: +36-47-580-401

E-mail: hotel@degenfeld.hu

A XIII. századig visszavezethető német Degenfeld család négy ágának egyike Magyarországra került, 
ahol az 1716-ban kapott birodalmi grófi címet 1810-ben honfiúsították. A család több tagja kiemelkedő 
tevékenységet folytatott a hazai mezőgazdaság fejlesztésében és a birtokaikhoz kapcsolódó iparosításban, 
valamint a közéletben is, így szabolcsi és Hajdú-megyei főispánok is voltak. Támogatták az 1848-as sza-
badságharcot, Imre gróf részt vett a legfontosabb ütközetekben, s ezért Haynau halálra ítélte, de megkegyel-
meztek neki. Kiszaba-
dulása után a gazdasági 
életben jeleskedett, s en-

nek része volt, hogy 1857-ben egyik alapítója volt a Tokaj-hegy-
aljai Bormívelő Egyesületnek. A Kolozsváron 1922-ben szü-
letett Degenfeld Sándor 1949 után vagyonától megfosztva élt 
Romániában 1964-ig, amikor is feleségével és kilencéves kis-
lányukkal egy kézipoggyásszal Né-
metországba emigrálhattak. Mün-
chenben kellett új életet kezdeniük, 
végül az Allianz Biztosító cégveze-
tőjeként ment nyugdíjba. Feleségé-
vel számos segélyakciót szervezett 
az erdélyi rászorulóknak.

Helyszínajánló



A Pannónia Gasztrohajó 
olyan új garantált járat a 
Dunán, mely hétfő kivéte-

lével minden nap kifut a Lánchíd 
lábától, hogy fedélzetén kialakí-
tott saját konyhájával a sétaha-
józás élményét összekösse egy 
exkluzív magyar éttermi vacso-
ra étel- és borkínálatával.

A Pannónia Hajó 2016-ban is a 
SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermi-
ség) éttermeit látja vendégül, 
így hónapról hónapra díjnyer-
tes séfek és díjazott fogásaik 
mutatkoznak be fedélzetün-
kön. 

www.pannoniahajo.hu

A Duna legszebb flottája - vintage és modern hajók sora 
- várja, hogy az Ön rendezvényének méltó helyszíne legyen. 
Válassza a teljeskörű kiszolgálást és a verhetetlen minőséget.

Ezerfős rendezvénytől a privát vacsoráig minden rendezvény méret-
re és gasztronómiai igényre megoldást talál.

 
 

www.pandeck.hu

KEVÉS JOBB PROGRAM AKAD ANNÁL, MINT EGY HAJÓRÓL 
GYÖNYÖRKÖDNI A VÁROSBAN, MIKÖZBEN FINOMABBNÁL 
FINOMABB FOGÁSOK VÁRJÁK A TÁNYÉRJÁN.

EXKLUZÍV GASZTRO
ÉLMÉNY A DUNÁN

HAJÓ, HANEM ÉLMÉNY
ESKÜVŐ, CÉGES RENDEZVÉNY, KARÁCSONYI PARTY, 
CSALÁDI ESEMÉNY, SÉTAHAJÓ TÚRA VAGY KONFERENCIA: 
MINDEN ALKALOMRA TALÁL FLOTTÁNK KÖZÖTT OLYAN 
RENDEZVÉNYHAJÓT, AMELY TÖKÉLETESEN MEGFELEL 
IGÉNYEINEK.
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